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Jegyzőkönyv
Készült: Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016.február 11én megtartott, közmeghallgatással egybekötött, nyílt üléséről.
Az ülés helye: Széchenyi Ifjúsági Közösségi Központ Kamaraterem
Sándorfalva, Széchenyi u. 24.
Jelen vannak: Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester, Ambrus László, Búza
Katalin, Darázs Sándor, Dudás Zoltán, Farkas Árpád, Sebestyén András, Dr. Sümegi
Sándor, dr. Szőke Tamás
Igazoltan távol maradt: Távollétét előre nem jelezte: Jelen vannak továbbá:
Dr. Bánfi Margit jegyző
Dr. Török Éva aljegyző
Ratkai Imre SZKTT koordinációs Központ Igazgató
Vári Istvánné EESZI intézményvezető
Feketéné Bárkányi Ilona SKK igazgató
Kiss Éva Pipacs Óvoda tagintézmény-vezető
Horváth Levente ügyvezető SÖV Kft.
Lázár Margit mb. gazdálkodási csoportvezető
Dr. Tülkös Mariann igazgatási ügyintéző
Dr. Másody Zsolt igazgatási ügyintéző
Jegyzőkönyvvezető:
Sipos Hajnalka
önkormányzati irodai referens
Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester köszöntötte a képviselő-testületi tagokat,
valamint a tanácskozási joggal meghívott vendégeket.
Az ülés napirendi pontjainak tárgyalása előtt felkérte Darázs Sándor-t, az Ügyrendi
és Jogi Bizottság elnökét, hogy a Képviselő-testület SZMSZ-ének 4. melléklete
alapján, átruházott hatáskörében eljárva, a 2015. évre vonatkozó polgármesteri,
képviselői és hozzátartozói, valamint a képviselő-testületi bizottságok nem képviselő
tagjai és hozzátartozói vagyonnyilatkozatok határidőre történő leadásának
vizsgálatával kapcsolatosan tájékoztassa annak eredményéről a képviselő-testületet.
Darázs Sándor az ÜJB elnöke elmondta, hogy a bizottság február 4-én tárgyalta a
polgármesteri képviselői és hozzátartozói vagyonnyilatkozatok valamint a képviselőtestületi bizottságok nem képviselői tagjai és hozzátartozói vagyonnyilatkozataiknak
határidőre történő leadását. A bizottság által hozott határozatot az ÜJB jegyzőkönyve
tartalmazza.
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Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester megállapította, hogy minden képviselő
szavazati joggal van jelen. A megválasztott 9 fő képviselő közül 9 fő jelen van, ez a
testület 100%-a, a Képviselő-testület határozatképes. Az ÜJB elnökétől elhangzott
egy javaslat, miszerint a képviselői vagyon nyilatkozatok kerüljenek fel Sándorfalva
Város hivatalos honlapjára. Kérdés, vélemény, hozzászólás?
Búza Katalin alpolgármester elmondta, hogy a bizottsági jegyzőkönyvet olvasva a
külsős bizottsági tag véleményével ért egyet, a Hivatal eleget tesz a nyilvánosság
feltételeinek, bárki bemehet és megnézheti a vagyonnyilatkozatokat. Nem támogatja,
hogy felkerüljön Sándorfalva Város hivatalos honlapjára.
Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester szavazásra bocsátotta a bizottság
képviselő vagyonnyilatkozatok honlapon történő megjelenítésére tett javaslatát.
A Képviselő-testület 2 igen, 7 nem szavazattal a javaslatot nem fogadta el.
Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester tájékoztatta a lakosságot, hogy a
vagyonnyilatkozatokat bárki megtekintheti a Hivatalban.
Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester javaslatot tett a jegyzőkönyv hitelesítőkre
Farkas Árpád és Sebestyén András személyében. Kérdése, hogy az érintettek
elfogadják-e a javaslatot?
Az érintettek a jelölést nem fogadták el.
Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester javaslatot tett a jegyzőkönyv hitelesítőkre
Dr. Sümegi Sándor és Dr. Szőke Tamás személyében. Kérdése, hogy az érintettek
elfogadják-e a javaslatot?
Az érintettek elfogadták a jelölést.
Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester szavazásra bocsátotta a hitelesítők
személyére tett javaslatot.
A képviselő-testület 7 igen 2 tartózkodás szavazattal a jegyzőkönyv-hitelesítők
személyére vonatkozó javaslatot elfogadta.
Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester a kiküldött meghívóban szereplő
napirendi pontoktól eltérően, javaslatot tesz a Képviselő-testület napirendi pontjaira
az alábbiak szerint, és szavazásra bocsátja az ülés napirendjét.
A napirendre tett javaslatot 9 igen szavazattal a Képviselő-testület elfogadta és az
alábbi határozatot hozta:
5/2016. (II. 11.) Kt.
Tárgy: Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. február 11-i
ülésének napirendje
Határozat
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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 az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 7/2015. (II.
13.) önkormányzati rendelet módosítására
Előadó: Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester
3./ A Szeged és Térsége Eötvös József Köznevelési Intézménye Sándorfalvi Pipacs
Óvoda 2016. évi fenntartási önkormányzati hozzájárulás összegének
meghatározása az egyeztetési eljárás alapján
Előadó: Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester
4./ Sándorfalva Város Integrált Települési Stratégiája
Előadó: Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester
5./ SÖV Sándorfalva Önkormányzati Vagyonkezelő Közhasznú Nonprofit Kft. 2016.
évi üzleti terve
Előadó: Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester
6./ Sándorfalva Városi Önkormányzat pályázati felhívása a helyi civil szervezetek
2016. évi programjainak támogatására
Előadó: Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester
7./ A Sándorfalvi Kulturális Központ 2016. évi munkaterve
Előadó: Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester
8./ Sándorfalvi Egyesített Egészségügyi- és Szociális Intézmény alapító okiratának
módosítása
Előadó: Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester
9./ Sándorfalvi Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Szakmai
Programjának módosítása
Előadó: Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester
10./ Sándorfalvi Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Szervezeti és
Működési Szabályzatának módosítása
Előadó: Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester
11./ Tájékoztató az út-, járda- és vízi közművek felméréséről
Előadó: Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester
12./ Polgármester 2016. évi szabadság ütemterve
Előadó: Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester
Zárt ülés
13./ Sándorfalva, Alkotmány krt. 23/5. sz. önkormányzati bérlakás pályázat elbírálása
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Előadó: Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester
14./ Sándorfalva, külterület 0270/7 hrsz-ú ingatlan értékesítésre történő kijelölése
Előadó: Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester
15./ Sándorfalva, külterület 03. hrsz-ú ingatlan egy részének értékesítésre történő
kijelölése
Előadó: Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester
Közmeghallgatás (17.00 órától)
16./ Rendelet-tervezet Sándorfalva Városi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről
Előadó: Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester
A határozatról értesítést kap:
1. Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester
2. Dr. Bánfi Margit jegyző
3. 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: Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 5. sz. melléklete)
Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester ismertette a fontosabb tárgyalásait,
esemény naptárát. Kiegészítésként elmondta, hogy elég hosszú időszakot ölel át a
beszámoló, hiszen novemberben volt utoljára rendes testületi ülés. Településükön az elmúlt évhez hasonlóan - megtartották a Karácsony előtti 4 adventi vasárnapon az
iskola, óvoda és a civil szervezetek bevonásával a Gyertya-gyújtási ünnepséget és
Adventi vásárt. Örömmel tapasztalták, hogy a hagyományteremtő kezdeményezést
most is szívesen fogadta a lakosság, sokan voltak kíváncsiak a rendezvényekre.
Jóleső érzés, hogy Sándorfalva lakossága a jó cél érdekében összefog, mivel közel 1
millió Ft adomány gyűlt össze a bölcsőde, óvoda és iskola részére. Köszöni a
jótékony célú felajánlásokat és köszöni a rendezők, szervezők a fellépők
lelkiismeretes, odaadó munkáját, amit a közösségért, a sikeres rendezvény
lebonyolítása érdekében tettek. December 11-én került átadásra az önkéntes tűzoltó
egyesület részére a Képviselő-testület határozatában foglaltak alapján megvásárolt
Mercedes tűzoltóautó. Ebből az alkalomból a Tűzoltó Egyesület és a
Katasztrófavédelmi Kirendeltség I-es szintű megállapodást kötött. Ez azt jelenti, hogy
ezután nem csak magasabb kategóriába kerülnek a tűzoltók, hanem több támogatást
is kapnak tevékenységükhöz. 2016. január 13-án rendkívüli ülésen döntött a
Képviselő-testület a novemberben alkotott kommunális adó rendelet módosításáról.
A döntés alapján egy helyrajzi számon egy adótárgy után kell kommunális adót
fizetni. A kommunális adó bevallást a Budai Sándor Művelődési Házban kialakított
átmeneti ügyfélszolgálatnál nyújthatták be a lakosok, ahol - szükség esetén - a
hivatal munkatársai segítettek a nyomtatvány kitöltésében. Az adóiroda vezetőjének
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tájékoztatása alapján az ideiglenes ügyfélszolgálati irodán 2885 bevallás került
átvételre január 5. napjától – január 29. napjáig. Megköszöni, azoknak a lakosoknak,
akik határidőben benyújtották bevallásukat ezzel is segítve az Önkormányzat
munkáját és kéri azokat, akik még nem tettek eleget adóbevallási
kötelezettségüknek, szíveskedjenek azt mielőbb megtenni. A január a tervezés,
előkészítés jegyében zajlott. Egyeztettek a piac-fejlesztésről, a település gazdasági,
beruházási, településfejlesztési elképzeléseit érintően a várható pályázati kiírások
tekintetében is. Az előkészületben lévő pályázati kiírások mind szélesebb körben
való megismerése érdekében tárgyalt a Csongrád Megyei Közgyűlés elnökével, a
Hét Vezér Turisztikai Egyesület tagjaival, a LEADER Déli-Napfény Egyesület
elnökeivel és Szeged Járás polgármestereivel. A költségvetés elkészítéséhez
szükséges források vonatkozásában egyeztettek az önkormányzat intézményeik,
valamint az SZKTT vezetőjével, illetve az önkormányzati képviselőkkel is. 2016.
január 29. és február 7. között került megrendezésre a Sándorfalvi Kulturális Napok
programsorozat. Az előadások teltház előtt zajlottak, a kiállításokat nagy érdeklődés
kísérte. Külön öröm, hogy az eseményeket a Sándorfalvi Kisbíró YouTubecsatornáján figyelemmel lehet követni, így azok sem maradtak le, akik nem tudtak
elmenni a rendezvényekre. Tájékoztatásul elmondta, hogy a mai Képviselő-testületi
ülést nem csak a helyi kábeltévén keresztül tudják nézni a lakosok, hanem az
interneten élőben is látható.
Bejelentési kötelezettségének eleget téve tájékoztatta a képviselőket, hogy a testület
elé jóváhagyásra előterjesztett szabadságolási ütemterv alapján január 5-én 1 nap
szabadságot vett igénybe, valamint további 6 napot rendkívüli indokoltság miatt volt
szabadságon. Gratulált Hegedűs András sándorfalvi lakosnak, akit az MLSZ
Csongrád megyei igazgatósága a futball sportért végzett több évtizedes áldozatos
munkája elismeréseként Életmű-díjjal tüntetett ki. Dudás Zoltán képviselő sürgősségi
indítványt juttatott el hozzá, amely azonban nem felelt meg a Szervezeti és Működési
Szabályzat feltételeinek. A mai napon négy képviselő aláírásával beadvány érkezett
hozzá rendkívüli testületi ülés összehívására, melynek témája a SándorfalvaSzatymaz
Szennyvízberuházó
Társulat
érdekeltségi
hozzájárulásának
visszafizetése. Képviselői egyeztetés után a rendkívüli testületi ülést 2016. február
15-én 8 órára a szokásos helyre, a Pallavicini Kastély Vadásztermébe hívja össze. A
fejlesztési tartalék 12.703.485,- Ft.
Kérdés, vélemény, hozzászólás:
Dudás Zoltán képviselő köszönetet mondott polgármester asszonynak azért, hogy a
küldöttgyűlés előtt hívta össze a rendkívüli testületi ülést, hiszen SZMSZ szerint akár
17–re is összehívhatta volna és akkor okafogyottá vált volna az egész.
Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester elmondta, hogy ez mindenkinek érdeke.
Felhívja képviselő úr figyelmét arra, hogy ha legközelebb sürgősségi indítványt
szeretne előterjeszteni, akkor figyelni kell arra, hogy a testületi ülés napja előtt két
nappal az indítvány érkezzen be.
Darázs Sándor képviselő elmondta, hogy látott a Móranet televízióban egy interjút,
amiben polgármester asszony részéről elhangzott, hogy szeretné újra megvalósítani
a világítást a strandhoz vezető erdei ösvényen. Véleménye szerint erre csak akkor
kerüljön sor, ha 100%-os támogatást kapnak, hiszen sokkal fontosabb dolgokra is
kellene az a pénz, amivel az önkormányzat rendelkezik. Kérdése, hogy le lett-e kérve
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valamilyen pénzt a szennyvízberuházáshoz, illetve milyen intézkedés történt annak
érdekében, hogy a kivitelező azt a nem első osztályú munkát, amit végzett, azt
kijavítsa. Ez ügyben az elmúlt két hónapban semmilyen mozgást nem lehetett látni a
településen. Mi az elképzelése polgármester asszonynak arra vonatkozóan, hogy mit
lépjen tovább az Önkormányzat? Farkas Sándor országgyűlési képviselőhöz lett
fordulva posta ügyben. Nem tudja milyen választ adott, adott-e választ, ez nem derült
ki a Kisbíróból. Saját tapasztalata, hogy február 2-án egy befizetői ablak működött,
16-an álltak sorba. Volt olyan, aki 45 percig állt sorba. Nyomdafestéket nem tűrő
zúgolódás volt a sorban állók között.
Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester válaszában elmondta, hogy tényleg
elhangzott abban az interjúban a világítás kérdése, nagyon örül neki, hogy képviselő
úr nézte a műsort, viszont egy dolgot nem szabad elfelejteni, hogy annak az útnak a
kialakítása és a világítás is pályázati pénzből lett megteremtve. A SÖV Kft.
ügyvezetőjével és munkatársaival többször egyeztettek, megnézték a költségeket,
mivel magas költségek jöttek ki nem léptek még benne. A postával kapcsolatban
elmondta, hogy nem érkezett válasz. Újabb levelet fog küldeni először a Magyar
Posta Zrt. vezérigazgatójának, amennyiben újra nem lépnek, Farkas Sándor
képviselő úrnak is írnak újra. A szennyvízberuházással kapcsolatban pedig itt van
közöttük Novák Gyula a SzVMF Zrt. vezérigazgatója, aki a szennyvízprojektet
végigvitte, a válaszadásban segítségét kéri, hiszen léptek a garanciális javítások
érdekében. Pénzt nem hívtak le ezzel kapcsolatban. A szennyvízberuházás végső
elszámolása most történik.
Novák Gyula a SzVMF Zrt. vezérigazgatója elmondta, hogy a kivitelezőnek az
ötéves garanciája él. A kivitelező a télen csak azokat a balesetveszélyes hibákat
hárítatta el a SÖV Kft közreműködésével, amelyek közvetlen balesetveszélyt
okoznak, egyebekben pedig tavasszal kezd hozzá azoknak a hibáknak a
kijavításához, amelyek egyébként halasztást tűrtek. Éves felülvizsgálatok vannak
minden évben, ezek Sándorfalván is meg fognak történni a közeljövőben. Szennyvíztisztitó telepen pedig felszólították a kivitelezőt a bűzhatás problémájának
kezelésére, amennyiben ennek a felszólításnak nem tesz eleget, akkor az ő
költségére megcsináltatják mással.
Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester kiegészítésként elmondta, hogy hiába
november 31-én zárták a projektet, a projektet akkor fogják ténylegesen zárni, amikor
a KSZ-től megjön az a levél, amiben megengedik nekik lezárni az egészet és
onnantól kezdve 5 év fenntartási időszaka lesz a beruházásnak. Ezért is kell 5 éven
keresztül társulási pénzről dönteniük és a társulás költségvetését hozni a saját
költségvetésükben.
Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester szavazásra bocsátotta a határozati
javaslatot.
A Képviselő-testület a határozati javaslatot 9 igen szavazattal elfogadta és az alábbi
határozatot hozta.
6/206. (II. 11.) Kt.
Tárgy: Beszámoló a Képviselő-testület jogkörében a két ülés között kiadott
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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 az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 7/2015. (II. 13.)
önkormányzati rendelet módosítására
Előadó: Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 6. sz. melléklete)
Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester ismertette az előterjesztést
Ambrus László PTB elnök elmondta, hogy a bizottság megtárgyalta és a rendelettervezetet elfogadásra javasolta.
Darázs Sándor ÜJB elnöke elmondta, hogy a bizottság megtárgyalta és a rendelettervezetet elfogadásra javasolta.
Farkas Árpád a MOESZB elnöke elmondta, hogy a bizottság megtárgyalta és a
rendelet- tervezetet elfogadásra javasolta.
Kérdés, vélemény a napirendhez nem hangzott el.
Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester szavazásra bocsátotta a rendelettervezetet.
A Képviselő-testület a rendelet-tervezetet 9 igen szavazattal elfogadta és az alábbi
rendeletet alkotta.
Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselő- testületének 3/2016. (II.12.)
Önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetésről szóló 7/2015. (II.13.)
Önkormányzati rendelet
módosítására
(Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv 7. sz. melléklete)

3. Napirendi pont
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A Szeged és Térsége Eötvös József Köznevelési Intézménye Sándorfalvi Pipacs
Óvoda 2016. évi fenntartási önkormányzati hozzájárulás összegének meghatározása
az egyeztetési eljárás alapján
Előadó: Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 8. sz. melléklete)
Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester ismertette az előterjesztést.
Kérdés, vélemény, hozzászólás:
Ambrus László PTB elnök elmondta, hogy a bizottság megtárgyalta és a határozati
javaslatot elfogadásra javasolta.
Ratkai Imre az SZKTT Koordinációs Központ Igazgatója elmondta, hogy a dajkák
esetében rájuk nem kapnak többlet pénzt, ahogy a minimálbér emelkedett azt az
önkormányzatnak kell megfizetni már. Tavaly sem volt forrás, amit erre biztosítottak
volna, idén pedig a további növekedés miatt szintén nincs kiegészítés, ebből van az
eltérés pluszban.
Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester elmondta, hogy itt kellett számolniuk
azzal is, hogy nagyon sok gyereknek ingyenes lett az étkeztetés január elsejétől,
amit szintén az önkormányzatnak kell átvállalni.
Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester szavazásra bocsátotta a határozati
javaslatot.
A Képviselő-testület a határozati javaslatot 9 igen szavazattal elfogadta és az alábbi
határozatot hozta.
7/2016. (II. 11.) Kt.
Tárgy: A Szeged és Térsége Eötvös József Köznevelési Intézménye Sándorfalvi
Pipacs Óvoda 2016. évi fenntartási önkormányzati hozzájárulás összegének
meghatározása az egyeztetési eljárás alapján
Határozat
1.) Sándorfalva Város Önkormányzata Képviselő-testülete a - Szegedi Kistérség
Többcélú Társulása keretében működtetett - Pipacs Óvoda 2016. évi
működését 21.052 eFt egyéb működési c. kiadásként, önkormányzati
hozzájárulással biztosítja. Az összeget havi részletekben kell az SZKTT
rendelkezésére bocsátani akként, hogy az SZKTT költségvetés tervezetének
megfelelően 2016. január 01. – 2016. december 31.-ig terjedő időszakra
1.754.330 Ft összeget kell havonta az SZKTT részére átutalással teljesíteni
a tárgyhó 28. napjáig.
2.) A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az 1.) pont szerinti összeget
Sándorfalva Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésébe tervezze be.
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3.) A képviselő-testület felkéri a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása
Koordinációs
Központját,
hogy
Sándorfalva
Képviselő-testületének
170/2015.(XI.26.) határozatával módosított 134/2015. (IX.24.) határozatára
figyelemmel az önkormányzati támogatás felhasználásával csak 2016.
augusztus 31-ig, időarányosan számoljon. Ezen időpont után a Szegedi
Kistérség Többcélú Társulása keretében működtetett – Pipacs Óvodát
Sándorfalva önkormányzata tartja fenn.
A határozatról értesítést kap:
1. Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester
2. Dr. Bánfi Margit jegyző
3. Ratkai Imre Szegedi Kistérség Többcélú Társulása munkaszervezetének
vezetője
4. Lázár Margit megbízott gazdálkodási csoportvezető
5. Irattár

4. Napirendi pont
Sándorfalva Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája
Előadó: Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 9. sz. melléklete)
Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester ismertette az előterjesztést.
Kiegészítésként elmondta, hogy ez egy középtávra szóló dokumentum, amelyet a
Képviselő-testület minden évben felülvizsgálhat, illetve négyévente, mint stratégiát át
is tekinti, ellenőrzi és dönt arról, hogy változatlan tartalommal alkalmazza, módosítja
vagy újat készít.
Kérdés, vélemény, hozzászólás:
Kicsiny László az EX-ANTE 2002 Kft. ügyvezető igazgatója elmondta, hogy a
leadást követően a bizottsági üléseken elhangzott és azt követően érkezett
véleményeket beépítették, a módosító javaslatokat átvezették az anyagon. A
Képviselő-testületi ülésre az anyag már kiegészítve, pontosítva került be.
Darázs Sándor képviselő elmondta, hogy nagyon sok észrevételt tett az anyaggal
kapcsolatban, ebből nagyon sok elfogadásra is került. Az IVS 99. oldalán Szegfű
utcai telekkel kapcsolatban az az álláspont, hogy „Célszerű előtérbe helyezni a HÉSZ
2011. évi módosításakor …… a Szegfű utcai lakóövezet értékesítését” Ez viszont
ellentmondás ahhoz képest, hogy a módosítás során-tudomása szerint- beépítésre
került a Szegfű utca hosszú távon ipari övezetté történő nyilvánítása. Tudja, hogy
Natura2000 terület, de tudna országos szinten mondani egy-két helyet ahol ennél
fokozottabban védett területen is a tervezett ipari résznél komolyabb
környezetkárosítás is van. Véleménye szerint erről nem szabad lemondani, ez
Sándorfalva jövője. Amennyiben nem lesz Sándorfalvának olyan területe, ahol
iparterületet tud kialakítani, Sándorfalva alvóváros lesz. Joggal kérhetik a városi
infrastruktúrát a sándorfalvi lakosok, ugyanakkor az önkormányzati bevételek
semmiféle vagy csak nagyon pici beruházást, fejlesztést tesznek lehetővé, ezért ezt,
véleménye szerint, feltétlenül ki kell venni és helyette azt benne hagyni, ami volt
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eredetileg, illetőleg ami javaslata volt, hogy a Szegfű utcánál ipari terület kerüljön
kialakításra. Korábban volt egyezség a Kiskunsági Nemzeti Parkkal, hogy ott egy 100
m-es sávon a Szegfű utcával szemben, lehessen kialakítani ipari területet, a feltétel,
hogy a mögötte lévő 10 ha-os területre erdőtelepítés kerül. Ez az egyeztetés abba
maradt. Bízik abban, hogy megfelelő politikai lobbival, az országgyűlési képviselő
szavával ki lehetne valamennyit venni a Natura 2000 területből.
Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester felkérte Kériné Csaba Ildikót a
válaszadásra. A lakóövezet kialakításával kapcsolatban az az információja, hogy
amikor képviselő úr polgármester volt, akkor egyrészről GIP-ről is szólt a dolog,
illetve a terület egy részének a lakóövezetté alakításáról.
Kériné Csaba Ildikó településfejlesztési ügyintéző elmondta, hogy az előző
Képviselő-testület a HÉSZ módosításakor a Szegfű utcai lakótelkek kialakítását
kezdeményezte. A Kiskunsági Nemzeti Parkkal történt egyeztetések során
egyértelműen a gazdaságipari terület megszüntetését javasolta a Nemzeti Park. Az
akkori városvezetésnek sikerült elérnie, hogy ne kelljen megszűntetni viszont a
lakóövezet kialakítását egyértelműen támogatta a Nemzeti Park. A HÉSZ módosítás
akkor így készült el, a legutóbbi módosításnál pedig nem volt tárgya, ezért nem került
sor semmi féle módosításra.
Darázs Sándor képviselő elmondta, hogy ez nem akkor történt, mikor ő volt a
polgármester, hanem 2011-ben, akkor került sor egy sándorfalvi mini pálmaliget
kialakításra.
Búza Katalin alpolgármester megjegyezte, hogy csak terv volt.
Darázs Sándor képviselő elmondta, hogy igen és akkor mondta, hogy ez terv
szinten ne legyen megjelenítve, mert onnantól kezdve arra már konkrét terveket lehet
készíteni. Szeretné, ha az egyértelműen kivételre kerülne, mely később HÉSZ
módosítást jelentene majd, de már itt a Város Integrált Területfejlesztési
Stratégiájában is azt, mint közép vagy hosszú távon lehetséges iparterületként
szerepeltessék. Ne mondjanak le róla, jogszabályok változhatnak, de Sándorfalva
jövője azon áll vagy bukik. Alvóváros lesznek vagy részben fenntudják majd magukat
tartani.
Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester elmondta, hogy ha nem kapják meg az
ipari övezet kialakítására az engedélyt, akkor lehetőségük lenne, - ha engedélyezné
a Nemzeti Kiskunsági Park - egy lakóövezet kialakítására. Erről van szó. Az IVS egy
előremutató, sok mindent, lehetőségeket tartalmazó irat és ez nem azt jelenti, hogy
ezt kötelező ott megvalósítani, ez lehetőség a településnek. Ez nem egy kőbe vésett
irat, ez bármikor módosítható a Képviselő-testület részéről.
Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester szavazásra bocsátotta a Szegfű utcai
lakóövezet IVS-ből való törlésére elhangzott módosító javaslatot.
A Képviselő-testület a módosító javaslatot 1 igen 7 nem 1 tartózkodás szavazattal
nem fogadta el.
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Ambrus László PTB elnök elmondta, hogy a bizottság megtárgyalta és a határozati
javaslatot elfogadásra javasolta.
Darázs Sándor ÜJB elnöke elmondta, hogy a bizottság megtárgyalta és és a
határozati javaslatot elfogadásra javasolta.
Farkas Árpád MOESZB elnöke elmondta, hogy a bizottság megtárgyalta és a és a
határozati javaslatot elfogadásra javasolta.
Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester szavazásra bocsátotta a határozati
javaslatot.
A Képviselő-testület a határozati javaslatot 9 igen szavazattal elfogadta és az alábbi
határozatot hozta.
8/2016. (II. 11. ) Kt.
Tárgy: „Sándorfalva Város Integrált településfejlesztési Stratégiája 2015-2022” című
dokumentum elfogadása
Határozat
Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a településfejlesztési
koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet alapján elkészíttetett Sándorfalva Város Integrált
Településfejlesztési Stratégiája 2015-2022 dokumentumot a melléklet 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. Antal János projektmenedzser
4. Lázár Margit mb. gazdálkodási csoportvezető
5. Irattár.
5. Napirendi pont
SÖV Sándorfalva Önkormányzati Vagyonkezelő Közhasznú Nonprofit Kft. 2016. évi
üzleti terve
Előadó: Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 10. sz. melléklete)
Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester ismertette az előterjesztést. Felhívta a
képviselők figyelmét, hogy az üzleti tervbe idén sem került betervezésre a SÖV Kft.
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tartozása, ezért mikor a mérlegüket fogják tárgyalni, akkor ezt ne felejtsék el. Plusz
tevékenységekkel, több munkával kell nekik azt az összeget kitermelni, hogy az
örökölt tartozásaikat ki tudják finanszírozni.
Kérdés, vélemény, hozzászólás:
Horváth Levente a SÖV Kft. ügyvezetője elmondta, hogy a tavalyi évben az
Önkormányzat 3 millió forintot átvállalt a tartozásból. Ahogy az anyagból is látszik,
innentől már nekik kell kigazdálkodni a hátralévő tartozást. Úgy gondolja, hogy az
önkormányzati működési támogatás megemelkedésével érezhetően, a gazdálkodás
szempontjából, egy stabilabb alapot sikerült megteremteniük. Az önkormányzati
működési támogatási igény pár százezer forint különbséggel ugyanakkora összeg,
mint tavaly.
Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester elmondta, hogy a SÖV Kft. Felügyelő
Bizottságától megvan a felhatalmazás, arra hogy az anyag tárgyalásra alkalmas.
( A Felügyelő Bizottság határozati kivonata a jegyzőkönyv 11. sz. melléklete)
Ambrus László PTB elnök elmondta, hogy a bizottság megtárgyalta és a határozati
javaslatot elfogadásra javasolta.
Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester tájékoztatta a PTB elnökét, hogy ami
elhangzott kiegészítés az az anyagba belekerült és a mostani döntésükben így van
benne.
Dr. Sümegi Sándor képviselő kérdése, hogy mi igaz abból a hírből, hogy wakeboard
pálya épül a strandon a 2016-os szezonban?
Horváth Levente a SÖV Kft. ügyvezetője elmondta, hogy tárgyalásokat folytattak
egy ilyen pálya kialakításának lehetőségeiről. Ez egy magánvállalkozás, az
önkormányzatnak maximum területrendezési forrásokat kell beletennie. Véleménye
szerint ez nem egy grandiózus pálya, a szezonalitás mérséklésével függ össze,
családbarát. Szakmailag támogatja, hogy ez a bizottsági ülésen felmerült,
természetesen fontos, hogy ezeket az elképzeléseket, a jövőbeni pályázati terveket
megismerjék. Pályázati szinten ebben nem is gondolkodtak, ez magánberuházás és
ez egy teljesen friss megbeszélés, még semmit sem írt alá.
Dr. Sümegi Sándor képviselő elmondta, hogy azért tette fel ezt a kérdést, mert a
különböző profilok, tevékenységek jelentősen befolyásolják egy adott terület
megítélését. Mivel az anyagban nem szerepel erről semmi, ennek költségvonzata is
lesz az Önkormányzat irányába, ezért kéri, hogy még mielőtt bármilyen konkrét
tárgyalás, anyagi elkötelezettség történne, a Pénzügyi- és Településfejlesztési
Bizottságot erről a Kft. tájékoztassa.
Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester szavazásra bocsátotta a határozati
javaslatot.
A Képviselő-testület a határozati javaslatot 9 igen szavazattal elfogadta és az alábbi
határozatot hozta.
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9/2016. (II.11.) Kt.
Tárgy: A SÖV Sándorfalva Önkormányzati Vagyonkezelő Közhasznú Nonprofit Kft.
2016. évi üzleti terve
Határozat
1. Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a SÖV Sándorfalva
Önkormányzati Vagyonkezelő Közhasznú Nonprofit Kft. 2016. évi üzleti tervét –
az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal – 33.374.956 Ft önkormányzati
működési támogatással jóváhagyja.
2. A Képviselő testület felkéri a jegyzőt, hogy az 1. pontban írt támogatási
összeget az Önkormányzat 2016. évi költségvetésébe tervezze be.
Határidő: azonnal
Felelős: Horváth Levente ügyvezető
Dr. Bánfi Margit jegyző
Határozatról értesül:
1. Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester
2. Dr. Bánfi Margit jegyző
3. Lázár Margit mb. gazdálkodási csoportvezető
4.Horváth Levente, a SÖV Sándorfalva Önkormányzati Vagyonkezelő
Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője
6. Irattár

6. Napirendi pont
Sándorfalva Városi Önkormányzat pályázati felhívása a helyi civil szervezetek 2016.
évi programjainak támogatására
Előadó: Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 12. sz. melléklete)
Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester ismertette az előterjesztést.
Ambrus László PTB elnök elmondta, hogy a bizottság megtárgyalta és a határozati
javaslatot elfogadásra javasolta.
Farkas Árpád MOESZB elnöke elmondta, hogy a bizottság megtárgyalta és a
határozati javaslatot elfogadásra javasolta.
Kérdés, vélemény a napirendhez nem hangzott el.
Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester szavazásra bocsátotta a határozati
javaslatot.
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A Képviselő-testület a határozati javaslatot 9 igen szavazattal elfogadta és az alábbi
határozatot hozta.
10/2016. (II. 11.) Kt.
Tárgy: Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselő-testületének pályázati felhívása
a helyi civil szervezetek 2016. évi programjainak támogatására
Határozat
1. Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselőtestületének az államháztartáson
kívüli források átvételéről és átadásáról szóló 21/2013.(XI.28.) önkormányzati
rendelete 3. § (1) bekezdése, továbbá 3. § (2) bekezdés b) pontja alapján
Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot ír ki a
sándorfalvi székhelyű civil szervezetek 2016. évi programjainak támogatására az
Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletében
biztosított 1 500 000 Ft keretösszegig.
2. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon a pályázati
dokumentáció összeállításáról, a pályázati felhívás nyilvánosságra hozataláról a
helyben szokásos módon, az önkormányzat honlapján és a Sándorfalvi Kisbíró c.
időszaki kiadványban.
Felelős: Dr. Bánfi Margit jegyző
Határidő: azonnal
A határozatról értesítést kap:
1. Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester
2. Dr. Bánfi Margit Beáta jegyző
3. Lázár Margit mb. gazdálkodási csoportvezető
4. Dr. Tülkös Mariann igazgatási ügyintéző
5. Irattár.

7. Napirendi pont
A Sándorfalvi Kulturális Központ 2016. évi munkaterve
Előadó: Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 13. sz. melléklete)
Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester ismertette az előterjesztést.
Farkas Árpád MOESZB elnöke elmondta, hogy a bizottság megtárgyalta és a
határozati javaslatot elfogadásra javasolta.
Kérdés, vélemény a napirendhez nem hangzott el.
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Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester szavazásra bocsátotta a határozati
javaslatot.
A Képviselő-testület a határozati javaslatot 9 igen szavazattal elfogadta és az alábbi
határozatot hozta.
11/2016. (II. 11.) Kt.
Tárgy: Sándorfalvi Kulturális Központ 2016. évi munkaterve
Határozat
Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi közművelődési
feladatok ellátásáról szóló 33/2009. (XI. 26.) Ör. rendelet 9. § (3) bekezdése alapján
a Sándorfalvi Kulturális Központ 2016. évi munkatervét elfogadja.
Határidő: folyamatos
Felelős: Feketéné Bárkányi Ilona, a Sándorfalvi Kulturális Központ igazgatója
A határozatról értesítést kap:
1.) Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester
2.) Dr. Bánfi Margit jegyző
3.) Feketéné Bárkányi Ilona SKK igazgatója
4. Irattár.

8. Napirendi pont
Sándorfalvi Egyesített Egészségügyi- és Szociális Intézmény alapító okiratának
módosítása
Előadó: Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 14. sz. melléklete)
Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester ismertette az előterjesztést.
Farkas Árpád MOESZB elnöke elmondta, hogy a bizottság megtárgyalta és a
határozati javaslatot elfogadásra javasolta.
Kérdés, vélemény a napirendhez nem hangzott el.
Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester szavazásra bocsátotta a határozati
javaslatot.
A Képviselő-testület a határozati javaslatot 9 igen szavazattal elfogadta és az alábbi
határozatot hozta.
12/2016. (II. 11.) Kt.
Tárgy: A Sándorfalvi Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Alapító
Okiratának módosítása
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Határozat
1. Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról
szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 8/A. § (2) bekezdés és 11.
§ (7) bekezdés, valamint a 111. § (26) bekezdése alapján a Sándorfalvi
Egyesített Egészségügyi- és Szociális Intézmény Alapító Okiratának
módosítását az előterjesztés 1. számú mellékletével, valamint az egységes
szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát az előterjesztés 2. mellékletével egyező
tartalommal jóváhagyja.
2. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert arra, hogy az Alapító Okirat
módosítását, valamint a módosítással egységes szerkezetű Alapító Okiratot
aláírja és a változás bejelentést a Magyar
Államkincstár Csongrád Megyei
Igazgatósága felé megtegye.
Határidő: azonnal
Felelős: Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester
Határozatról értesül:
1. Dr. Bánfi Margit jegyző
2. Magyar Államkincstár Csongrád Megyei Igazgatósága
3. Lázár Margit mb. gazdálkodási ügyintéző
4. Vári Istvánné Sándorfalvi EESZI intézmény vezetője
4. Irattár.

9. Napirendi pont
Sándorfalvi Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Szakmai Programjának
módosítása
Előadó: Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 15. sz. melléklete)
Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester ismertette az előterjesztést.
Kérdés, vélemény, hozzászólás:
Vári Istvánné EESZI intézményvezető elmondta, hogy a bizottsági ülésen is
elmondta, hogy 3 nagy területen történt szakmai változás, a házi segítségnyújtás
területén, valamint a korábban külön-külön működő családsegítő és gyermekjóléti
szolgálat január elsejei összevonásra került. A korábban külön szakágazott minimum
személyi-, és dolgozói feltételeket is írt elő. A januári változás a 8196 fős lakosságra
2 fő minimum szakmai létszámot ír elő család- és gyermekjóléti szolgáltatásra. A
Szakmai Programjuk 7. oldalán a családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatásnál
szerepel a 2 fő családsegítő, az intézményvezető, illetve 1 fő jelenleg Gyed-en lévő
kollega, aki a korábbi szabályok szerint határozatlan időre kinevezett dolgozó volt,
így a 8. oldalon az engedélyezett létszám 31,5 fő. A Gyed miatt jogilag függő helyzet
alakult ki, ugyanis Gyes, Gyed ideje alatt a dolgozó felmondási tilalom alatt áll,
munkaviszonyának tényleges megszűntetésére csak az ismételt munkába állásakor
kerülhet sor. Mivel a munkáltató szünteti meg a munkaviszonyát végkielégítésre,
20

szabadságkiadására jogosult. Jegyző asszony javaslatára, mivel jelen dolgozó a
jelenlegi költségvetésben 0,- Ft-al szerepel, kéri a Képviselő-testületet, hogy a
szakmai programot az alábbi módosításokkal szíveskedjen elfogadni. A 7. oldalról
kerüljön ki a Gyed-en lévő létszám és a 8. oldalon az engedélyezett intézményi
létszám 30,5 főre módosul.
Farkas Árpád MOESZB elnöke elmondta, hogy a bizottság megtárgyalta és a
határozati javaslatot elfogadásra javasolta.
Dr. Sümegi Sándor képviselő elmondta, hogy az EESZI a látszólag nagy
létszámmal nagyon szűk keresztmetszettel dolgozik. Ez csak látszólag nagy létszám,
ismerve az egészségügyi és szociális szféra finanszírozását és létszámadatait, úgy
gondolja, hogy még minimum 10 főre lenne szükségük ahhoz, hogy a lakosságtól
elvárt módon tudjanak teljesíteni. Ezzel a létszámmal ehhez csak gratulálni tudnak.
Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester szavazásra bocsátotta a Sándorfalvi
Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény szakmai programjának
módosítására vonatkozó határozati javaslatot.
A Képviselő-testület a határozati javaslatot 9 igen szavazattal elfogadta és az alábbi
határozatot hozta.
13/2016. (II. 11.) Kt.
Tárgy: Sándorfalvi Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény szakmai
programjának módosítása
Határozat
1. Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92/B § c) pontja alapján a
Sándorfalvi Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Szakmai
Programjának mellékletekkel együttes, egységes szerkezetben történő
módosítását az előterjesztés szerinti tartalommal jóváhagyja. A Szakmai
Program mellékletét képezi a Sándorfalva Egyesített Egészségügyi és Szociális
Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata.
2. A Képviselő-testület a Sándorfalvi Egyesített Egészségügyi és Szociális
Intézmény Szakmai Programjának hatályba lépésének időpontját 2016. február
15. napjában határozza meg, és ezzel egyidejűleg hatályon kívül helyezi a
127/2015. (IX.24.) Kt. határozattal módosított Szakmai Programot.
Határidő: 2016. február 15.
Felelős: Vári Istvánné intézményvezető
Határozatról értesül:
1. Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester
2. Dr. Bánfi Margit jegyző
3. Vári Istvánné EESZI intézményvezető
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4. Irattár.
Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester szavazásra bocsátotta a Sándorfalvi
Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény által ellátásban részesülők
érdekvédelmét ellátó érdekképviseleti fórum intézményt fenntartó általi
képviselőjének megválasztására vonatkozó határozati javaslatot.
A Képviselő-testület a határozati javaslatot 7 igen 2 tartózkodás szavazattal
elfogadta és az alábbi határozatot hozta.
14/2016. (II. 11.) Kt.
Tárgy: Sándorfalvi Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény által ellátásban
részesülők érdekvédelmét ellátó érdekképviseleti fórum intézményt fenntartó általi
képviselőjének megválasztása
Határozat
1. Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és
a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 35. § (2) bekezdés d)
pontja alapján a Sándorfalvi Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény által
ellátásban részesülők érdekvédelmét ellátó érdekképviseleti fórum intézményt
fenntartó általi képviseletére Farkas Árpád (6762 Sándorfalva, Szent István 2.
szám alatti lakost) a Művelődési ,-Oktatási, -Egészségügyi és Szociális Bizottság
elnökét megválasztja.
2. Felkéri a Sándorfalvi Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény vezetőjét,
hogy a Szakmai Programon az 1. pontban meghatározottakat vezesse át.
Határidő: azonnal
Felelős: Vári Istvánné intézményvezető
Határozatról értesül:
1. Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester
2. Dr. Bánfi Margit jegyző
3. Vári Istvánné EESZI intézményvezető
4. Farkas Árpád tag
5. Irattár

10. Napirendi pont
Sándorfalvi Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Szervezeti és Működési
Szabályzatának módosítása
Előadó: Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 16. sz. melléklete)
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Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester ismertette az előterjesztést.
Kérdés, vélemény, hozzászólás:
Vári Istvánné EESZI intézményvezető elmondta, hogy jogszabályi változások lettek
átvezetve az SZMSZ-be.
Farkas Árpád MOESZB elnöke elmondta, hogy a bizottság megtárgyalta és a
határozati javaslatot elfogadásra javasolta.
Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester jelezte, hogy a létszámot itt is át kell
vezetni.
Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester szavazásra bocsátotta a határozati
javaslatot.
A Képviselő-testület a határozati javaslatot 9 igen szavazattal elfogadta és az alábbi
határozatot hozta.
15/2016. (II. 11.) Kt.
Tárgy: Sándorfalvi Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Szervezeti és
Működési Szabályzatának módosítása
Határozat
1. Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról
és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92/B § c) pontja alapján a
Sándorfalvi Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Szervezeti és
Működési
Szabályzatát,
megállapodásokat,
házirendeket
egységes
szerkezetben történő módosítását az előterjesztés szerinti tartalommal
jóváhagyja.
2. A Képviselő-testület az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény
Szervezeti és Működési Szabályzatának, megállapodásainak, házirendjeinek
hatályba lépésének időpontját, a Szakmai Program hatályba lépésének
időpontjától, 2016. január 15. napjában határozza meg, és ezzel egyidejűleg
hatályon kívül helyezi a 128/2015. (IX.24.) Kt. határozattal módosított
Szervezeti és Működési Szabályzatot.
Határidő: azonnal
Felelős: Vári Istvánné intézményvezető
Határozatról értesül:
1. Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester
2. Dr. Bánfi Margit jegyző
3. Vári Istvánné EESZI intézményvezető
4. Irattár.
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11. Napirendi pont
Tájékoztató az út-, járda- és vízi közművek felméréséről
Előadó: Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 17. sz. melléklete)
Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester ismertette az előterjesztést. Tájékoztatta
a képviselőket, hogy a kis és nagy táblázatban is javítani kell. A kis táblázatban a
monolit járdánál felülről elmaradtak beírások. Az 1,5 az métert jelent, a következő
oszlopba millió forint/km-et kell írni. A betonlapos járdának a millió forint/km
bekerülési költsége 15 millió forint, a térköves járdának a bekerülési költsége 15
millió forint/km, az aszfaltozott út bekerülési költsége 75 millió forint/km. Az utolsó
oszlopban mikor Ft/18folyóméternél egy ingatlan szélességét vették figyelembe. A
nagy táblázatban a monolit járda bekerülési költsége 7000,- Ft/m2, a betonlapos
járda 10,000,- Ft/m2, a térköves járda 10,000,- Ft/m2, az aszfaltozott járda 15,000,Ft/m2. Kérése, hogy az összesen rovatot ne kezeljék így, egyrészről nem ismerik,
hogy melyik utca mit szeretne. Szeretné, hogy ha a lakosok is elmondanák, illetve
lakossági összefogás is lenne járda és útépítésre. Javasolja, hogy a teljes felmérés
után járdaépítő közösségek létrehozásában, mert az Önkormányzat 100%-osan sem
az út, sem a járda, sem a vízelvezető árkok problémáját egyedül nem fogja tudni
megoldani. A nagy táblázatban 25%-os lakossági önrésszel számoltak.
Kérdés, vélemény, hozzászólás:
Darázs Sándor képviselő elmondta, hogy a Magyar Közút Zrt-t sarkallni kell arra,
hogy az útfelújítási munkálatait végezze el, illetve a teljes közigazgatási terülten
probléma van az útpadkával. Az útpadka az útnak a tartozéka. Az Alkotmány krt,
Hunyadi utca, Sövényházi út, illetve a külterületi részen is vannak útpadka
problémák. Mindenképpen meg kell keresni a Magyar Közút Zrt-t, vagy egy képviselő
testületi döntéssel érdemes lenne megerősíteni, hogy ütemezzék a javításokat. Az
Alkotmány krt-at több évben is említette, nem tudja történt-e valami ez ügyben. Ez
még az előző ciklusban volt. Közpénzből épült nagyon sok járda Sándorfalván,
melyből sok helyen az építkezés során vagy teljesen tönkretették vagy felszedték a
járdát. Ahol közpénzből épült a járda és tönkretették, ott az ingatlantulajdonos saját
pénzén készítse el újra. Nem hiszi, hogy ezt közösségi pénzből kellene. A szennyvíz
beruházás során sokszor a csapadékvíz elvezető árokba fúrták a vákuum kutakat,
onnan befolyt a föld, majd ugyanúgy ottmaradt, ezáltal el van dugulva az áteresz.
Amennyiben ez a felmérés folytatódik, térjen ki erre is és ez a szennyvízhálózat építő
cégnek oda lehet adni.
Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester elmondta, hogy kollegiális szinten a
Magyar Közút Zrt-vel elkezdődött az egyeztetés, vezetői szinten még nem történt
meg.
Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester megkérdezte a képviselő-testületet
elfogadja-e a tájékoztatót?
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A Képviselő-testület az út-, járda- és vízi közművek felméréséről szóló tájékoztatót
egyhangúan elfogadta.
12. Napirendi pont
Polgármester 2016. évi szabadság ütemterve
Előadó: Dr. Bánfi Margit jegyző
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 18. sz. melléklete)
Dr. Bánfi Margit jegyző ismertette az előterjesztést.
Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester szavazásra bocsátotta a határozati
javaslatot.
A Képviselő-testület a határozati javaslatot 8 igen 1 tartózkodás szavazattal
elfogadta és az alábbi határozatot hozta.
16/2016. (II. 11.) Kt.
Tárgy: Polgármester éves szabadságának ütemterve
Határozat
Sándorfalva Város Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi
CXCIX. törvény 225/C. § (1)-(2) bekezdésében foglalt rendelkezések alapján
Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester szabadságának 2016. évre vonatkozó
ütemtervét az alábbiak szerint jóváhagyja.
Január 4-től 5-ig -2 nap
Március 1-től 21-ig -14 nap
Július 4-től 31-ig - 20 nap
Augusztus 1-től 4-ig - 4 nap
Október 3-tól 17-ig - 11 nap
December 28-tól 31-ig -4 nap
Határidő: azonnal és folyamatos
Felelős: Dr. Bánfi Margit jegyző
Határozatról értesül:
1. Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester
2. Dr. Bánfi Margit jegyző
3. Dr. Nagy Zsuzsanna munkaügyi referens
4. Irattár
Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester a Képviselő-testület nyílt ülését 16 óra 15
perckor bezárta. A Képviselő-testület zárt ülésen folytatta munkáját
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A Képviselő-testület a zárt ülést követően 17 óra 05 perctől közmeghallgatással
folytatta munkáját.
Közmeghallgatás
(Meghívó a jegyzőkönyv 3 sz. melléklete)
Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester megállapította, hogy 9 fő képviselő jelen
van, az ülés határozatképes.
Köszöntötte a napirendi ponthoz meghívott vendégeket.
(A jelenléti ív a jegyzőkönyv 4. sz. melléklete szerint)
A lakosság részéről kb. 80 fő érdeklődő van jelen.
16. Napirendi pont
Rendelet-tervezet Sándorfalva Városi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről
Előadó: Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 19. sz. melléklete)
Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester köszöntötte a lakosság és a szolgáltatók
részéről megjelenteket. Örömét fejezte ki, hogy egyre többen vesznek részt a
közéletben. A legjobb dolog, hogy 2016. évben 8182 fő a lakosságszám, ami két
fővel kevesebb az előző évinél. Ez azt jelenti számára, hogy nincs nagy elvándorlás,
szeretik a települést az itt lakók. A költségvetés a törvényben meghatározott kötelező
és az önként vállalt feladatok figyelembe vételével került összeállításra. Kötelező
feladat az önkormányzati törvény alapján többek között a településfejlesztési, rendezési, -üzemeltetési feladat, egészségügyi alapellátás, kulturális szolgáltatás,
közfoglalkoztatás. Magyarország jogszabályi háttere folyamatosan változik, mindig
van új feladat az önkormányzatok számára, amire csak akkor lehet készülni, ha az a
költségvetési törvényben már megjelent. A kötelező feladatok tervezésénél a
legfontosabb cél az volt, hogy a legmagasabb szintű feladatellátás biztosított legyen
a településen. Ezek tervezése bázis alapon történt, ami azt jelenti, hogy a 2015. év
önkormányzati és intézményi teljesítése került figyelembevételre, infláció nélkül. Az
önként vállalt feladatokat úgy kell meghatározni, hogy azok ne veszélyeztessék a
törvény által kötelezően előírt önkormányzati feladatokat és hatásköröket. Erre saját
bevételeket kell tervezni vagy erre a célra fordított külön forrásokból történhet a
feladatok ellátása. Évek óta csak 3 dolgot tud vállalni önként az önkormányzat: helyi
újság kiadása, vérvétel és a szabadidőpark üzemeltetése. Természetesen csak
akkor határozhatók meg a kiadások, ha ismertek a bevételek. Állami normatívaként,
létszámarányosan a működési célú támogatás 394.491 e Ft, a működési bevétel
98.958 e Ft, az egyéb bevétel 91.526 e Ft-tal került tervezésre. Az adóbevétel 160
millió Ft, mely az alábbiak szerint tevődik össze: vállalkozói építményadó, ami sokkal
kevesebb bevételt hoz az önkormányzatnak, így 5,3 millió Ft összeggel, a
magánszemélyek kommunális adója 36,5 millió Ft-tal, az iparűzési adó 94 millió Ft-
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tal, a gépjárműadó 22,5 millió Ft-tal került tervezésre. A tavalyi évhez képest 109 Fttal, 8.971 Ft-ra nőtt a település adóerő-képessége. A kiadások úgy kerültek
tervezésre, hogy a létrehozott intézmények legalább az előző évi, vagy magasabb
szinten működjenek. Az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény 199 millió,
a Sándorfalvi Kulturális Központ 80 millió forint tervezett kiadással gazdálkodik. Az
önkormányzat működési kiadásai 253 millió forintot tesznek ki. A Közös
Önkormányzati Hivatal Dóccal együtt 206 millió forintból működik. A költségvetésnek
két kiegészítő része van, mivel két társulás tartozik az önkormányzathoz. A
szúnyogirtás céljából létrejött DARKT 361 e Ft-tal növeli az önkormányzati
költségvetést. A Szennyvízberuházó Társulat tartozik még ide, amiben Sándorfalva a
gesztor önkormányzat. A Társulat 2.615 e Ft-tal növeli az önkormányzat
költségvetését. A projekt befejeződött november 30-án, de a társulás ezzel nem
szűnik meg. Amikor a teljes elszámolást elfogadja a KSZ, utána még öt évig fenn kell
tartani a társulást. A társulás bevételét a két önkormányzat saját költségvetéséből
biztosított, lakosonkénti 2 Ft összeg adja. Sándorfalva esetében 8182 fővel,
Szatymaz esetében közel 5000 fővel lehet számolni. Remélte, hogy a társulásnak a
következő 5 évben nem lesznek előre nem látható kiadásai, amely időszakra a két
önkormányzatnak kell mindenben helytállnia. A két önkormányzat, mint pályázó
Európai Uniós forrásból 4.591.772.827 Ft-ot kapott. A társulás pályázott még az
NFM-nél 227.297.231 Ft-ot. Ez sajnos nem volt elég a beruházás 4.959.505.784 Ftos összköltségvetéséhez. Ehhez kellett a Sándorfalva-Szatymaz Víziközmű Társulat
pénze is. Kihangsúlyozta, hogy kétfordulós pályázatról van szó, először a tervek
elkészítésére adtak 85 %-os támogatást. A hiányzó 15 %-ot az önkormányzatnak
kellett hozzátennie. A kivitelezés a második fordulóban történt, de arra sem volt elég
a pénz. A Társulat által befizetett önerő ebben a pályázatban 140.435.726 Ft volt,
ami 3 %-ot tett ki, tehát érdekeltségenként elég nagy összeget kellett hozzátenni a
beruházáshoz. Megköszönte az előző polgármestereknek, hogy mindent megtettek
azért, minél több pályázati forrással ki tudják egészíteni az első 85 %-ot. A Társulat
elnöke Kakas Béla volt. Most visszaosztásról beszélnek a két településen. Mint
küldött, tudja, hogy Szatymazon nem történt visszaosztás. Nem is történhetett, mert
a társulat csak a két település küldötteivel együtt dönthet. Sehol nem történt még
visszafizetés. A küldöttek jövő héten kedden beszélik meg a társulat megszűnésével
kapcsolatos teendőket. Társulásként biztonságot jelentett, hogy a társulat az anyagi
forrásával, a lakosok pénzével az önkormányzatok mögött van, ami az
elkövetkezendő 5 évben nem lesz biztosított. Ha bármi történne a rendszerrel, a
lakosoknak egyedül, nem összefogva, egyénenként kell helytállniuk. 2007-ben
aláírásra kerültek a lakosok által a banki ígérvények is, mert az kellett a pályázat
benyújtásához, hogy még további 200 e Ft összeg fizetését vállalják. A Társulás
végső elszámolása még tart, mivel a KSZ még további indikátorokat, adatokat
kért.Köszönetét fejezte ki a lakosoknak, hogy vállalták a 8 éves fizetési
kötelezettséget a beruházás megvalósulása érdekében. Darázs Sándor képviselő úr,
amikor polgármester volt, 12 éven keresztül azért harcolt, hogy a
szennyvízberuházás létrejöjjön a településen. Ez volt az egyik legfontosabb
beruházás, amit most uniós támogatással sikerült elérni. Természetvédelmi terület
öleli körül a települést, sőt Natura 2000-be soroltak olyan helyeket, ahol szeretett
volna az önkormányzat gazdasági-ipari területet létrehozni, így még több értéket
adtunk ehhez dologhoz. A beruházással nem csak az életszínvonal lett jobb, hanem
az ingatlanok értéke is növekedett. Például a Családok Otthonteremtési
Kedvezményét az első kiírás szerint csak olyan településen biztosították volna, ahol
vannak víziközművek. Az intézmények önfinanszírozó képessége is előtérbe került.
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Azok az intézmények, melyek kevesebb támogatást kaptak, rákényszerültek, hogy
saját bevételt generáljanak, mert az önkormányzat nem tudná finanszírozni a
működésüket. Óvodai nevelésre, oktatásra biztosított 152.839 e Ft támogatást ki
kellett egészíteni 21.052 e Ft-tal az intézmény fenntartásának biztosítása érdekében.
Szerencsére most már nem kell azon gondolkodni, mint néhány évvel ezelőtt, hogy
óvodát zárjon be az önkormányzat. Örömmel írta alá az új sándorfalvi lakosok
részére szóló üdvözlőlapokat. A településről elköltözők helyett családosok jönnek.
A szülők közel 3 millió forint összegű étkezési térítési díjat fizettek be. Ez az összeg
tavaly sokkal több volt, 2016-ban viszont a gyermekek több mint 80 %-a ingyenes
étkezést kap az óvodában. A gyermekek részére biztosított ingyenes étkeztetésnek
örült, de ez azt vonta maga után, hogy az önkormányzati költségvetésből kellett
kiegészíteni az ellátást. Az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény a
bölcsődéstől az idősekig ellátja a lakosságot, 62.814 e Ft-os támogatást kapott. Saját
bevétel a befizetésekből keletkezett 14.419 e Ft összegben. Az intézmény
működését 41.959 e Ft-tal kellett kiegészíteni. A Pallavicini Általános Iskola
szakmailag nem az önkormányzathoz, hanem állami fenntartás alatt a KLIK-hez
tartozott. Csak a pedagógusok tartoztak a KLIK-hez, az önkormányzatnak kellett
helyt állnia, hogy maga az intézmény működjön. 2016. évtől újra az önkormányzat
működteti az iskolát, erre is biztosítanak állami támogatást, melynek nagyobb részét
a gyermekétkeztetés teszi ki. 53 millióból történik a működtetés, amihez 8 millió forint
támogatást adnak. Amit biztosítanak, az nem elég a gyermekétkeztetésre, saját
bevétellel, 12.419 e Ft szülői befizetéssel kell még számolni.Az állami támogatás
nem elég az iskola üzemeltetésére, további 46.452 e Ft-ot kellett a költségvetésből
hozzá tenni. Örömét fejezte ki, hogy a képviselő-testület iskolapárti. Tavaly is 5 millió
Ft visszafordításra került az iskola karbantartására. Figyelni kell a gyermekekre, ők
Sándorfalva jövő nemzedéke, itt kell, hogy maradjanak a településen. A Sándorfalvai
Kulturális Központra 9.327 e Ft támogatást biztosítottak, működését 33.327 e Ft
önkormányzati támogatással egészítették ki. Ez az az intézmény a SÖV Kft mellett,
amely a munkájával és nem lakossági befizetésekkel generál saját bevételt, 38.162 e
Ft-ot tesz hozzá az ott dolgozó 11 ember az intézmény működéséhez. Ebben az
évben 10,5 millió forinttal beépítésre került a költségvetésbe a Futura vételár része,
ami a tavalyi évi költségvetés jó végrehajtásának eredménye. 2015. évről 47.840 e
Ft-os tartalékkal számolhatnak. Informális testületi ülésen megegyezés született,
hogy a közkifolyó fejlesztésen – melyet a Kővágó dűlő és Vedres szőlők lakosai
igényeltek – kívül csak a legfontosabb dolgok kerülnek a felhalmozási célú
kiadásokba, minden más fejlesztési tartalékként marad, mivel egyre több pályázati
kiírás jelenik meg, és szeretnének minél több pályázaton részt venni. Az óvoda
kerítés lakossági igény volt. Elnézést kért a Kölcsey utcai lakosoktól, hogy ez még
nem rendeződött. Ebben az évben megoldásra kerül ugyanúgy, mint az Iskola utcai
kerítés. 700 e Ft került betervezésre a SZIKK tetőfelújítására. Van az épületnek olyan
része, ami nem új építésű, a napelem a régi tetőre került fel, ami beázott. Van még
egy települési szilárd hulladékos pályázat, amihez önerő szükséges. A HÉSZ
módosítása és a csapadékvíz-elvezetés tervezése megtörtént, de a 2016. évben
kerül sor a kifizetésre. A projektek előkészítéséhez 5 millió forintot terveztek.
Kisméretű iskolai műfüves pálya kialakításáról döntött tavaly a képviselő-testület,
amiben a tartalék lista első helyén van az önkormányzat. Az ehhez szükséges
összeg nevesítésre és elkülönítésre került a költségvetésében. Ahhoz, hogy ne csak
ad hoc jelleggel legyen döntés Sándorfalva fejlesztéséről, elfogadta a testület a helyi
városfejlesztési stratégiát, a 2016-os évben pedig sok koncepciót, például az
egészségügyit, ifjúságit, sportot, közbiztonságit, közművelődésit fog tárgyalni.
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Elindult az út- és járdaépítés a felmérések megkezdésével. Ezekből nem marad ki a
lakosság, a koncepciók felkerülnek a honlapra, ahol véleményezhetik. A 47 millió Ft
összegű fejlesztési tartalékot főleg pályázatokra, azok önerejére akarják elkölteni. Az
előkészítési költségbe beletartozik a tervezés, hatósági engedélyek, tanulmányok
készítése. Ezek nélkül nem nyújthatóak be a pályázatok. Szeretnék megoldani
Sándorfalva út, járda és csapadékvíz elvezetési problémáit. Az előre nem tervezhető
kiadásokat is a fejlesztési tartalékból lehet majd finanszírozni. Beadásra került a
tanuszodára az igény. Sajnos az első körben nyertes 24 önkormányzat a mai napig
nem kapta meg a támogatást, csak az alapkő letételre került sor. Most a Megyei
Területfejlesztési Operatív Program pályázati forrásai a legfontosabbak számunkra
az álmok megvalósításához. A gazdaságfejlesztési pályázatok keretében a Bikakaszáló kitörési pontja lehet a településnek, vállalkozások jöhetnek a településre,
nőhetne az iparűzési adó. Az előzetes egyeztetések alapján 400 millió Ft a lehívható
összeg, ami nagyon kevés, mivel 1 milliárd Ft+ÁFÁ-t kellene rákölteni a területre. Ha
az ipari parkos fejlesztésben le tudnának hívni ennyi összeget, az előrelépés lenne a
fejlődés útján. A 400 millió forintból csak az alap infrastruktúra (feltáró út megépítése,
közművesítés) kerülne kialakításra. Az utat és a közműveket nem lehet eladni. A
turizmusfejlesztési pályázatba a szabadidőparkot vonnák be. A 100 %-os támogatási
intenzitás lehet 50 vagy 100 %, attól függően, hogy termel-e bevételt a projekt. Ha
igen, akkor szükség van önerőre is. Az üzleti terv alapján a tervezett bevételt a teljes
bekerülési költségből le fogják vonni és a maradékot adják akkor is, ha csak évek
múlva lesz belőle bevételt.Mindezek megvalósulásához szükség van a képviselőtestület pozitív hozzáállására is, mivel testületi döntés nélkül a pályázatok nem
nyújthatóak be. A TOP 1.4.1-ben életminőség javítás, családbarát pályázat
keretében óvoda felújítást lehet megvalósítani. Előzetes felmérések alapján 29,5
millió forintot tudnának rá igényelni. Barnamezős területek rehabilitációja keretében a
Futura és a régi piactér összevonásával egy olyan új piac kialakítása jöhetne létre
300 millió Ft támogatásból, melyet a lakosok is szeretnének. Zöldváros kialakítására
100 millió forintot lehetne lehívni. A fenntartható települési közlekedésfejlesztés
keretében megépülhetne a Szeged-Ópusztaszer közötti kerékpárút. Ez több
települést érint, ezért a pályázat megírása átadásra került a megyének. Ez a pályázat
van a legelőrehaladottabb állapotban. Reméljük még ebben az évben lesz döntés, és
néhány éven belül megvalósulhat a beruházás. Hallottak még MVH-s pályázatokról,
amiből eddig kimaradt Sándorfalva, mert csak az 5000 fő alatti települések
pályázhattak. Most már 10000 fő alatti települések is pályázhatnak. Ennek a
pályázatnak van egy leaderes pályázata. A leaderes táblákat a strandon, a
kastélyban is lehet látni. Tavaly lehetett először pénzt lehívni belterületi fejlesztésre.
Most már nem csak külterületen, hanem a belterületen is lehet fejlesztést tervezni. A
piac tervezője sándorfalvi illetékességű, Dékány István. Elsődleges cél az volt, hogy
a piacot ne csak mezőgazdasági áruk cseréje helyének használják, hanem egy
közösségi tér kerüljön létrehozásra. Közvélemény kutatás készült, hogy milyen
piacteret szeretnének a lakosok. A vizsgálatok során körvonalazódott, hogy már
hosszú évtizedek hagyománya szerint nem célszerű a piac helyét megváltoztatni.
Személy szerint azt javasolta, ne kerüljön áthelyezésre. Szükséges a piactér és
kastély között lévő, egykori terménytároló lebontása és hasznosítása, akkor lehet
megfelelő közösségi teret kialakítani. A kastélyra mindannyian büszkék lehetnek. Az
igények alapján tervezésre került egy fedett, asztalos, meglévő tető alatti rész 60
árusítóhellyel, fedett, asztalos, új tető alatti rész 72 hellyel, egy csarnok 33
árusítóhellyel és 6 üzlethelyiség. Ez 171 árusító helyet jelent. Emellett van még a régi
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fajta, mobil, asztalos megoldás, ami plusz 60 db helyet jelent. Eddig összesen 152
hely állt rendelkezésre.
A tervezés során nem csak az árusok, a vevők igényei is figyelembe vételre kerültek
parkolók, kerékpártárolók, zöldterületek kialakításával, pihenőhelyek, padok
elhelyezésével. A pályázat alapján a terület meghatározott százalékát nem lehet
lefedni, meg kell hagyni zöldterületnek. Az utolsó fórumon a helyi civil szervezetek
vezetői, a képviselő-testület bizottságának külsős tagjai is jelen voltak. Az anyag
felkerül a honlapra, melyhez a lakosság részéről is észrevételt tehetnek. Igaz, kevés
a pénz, de a maximumra törekvés a jellemző. Úgy gondolja, a sándorfalviakat mindig
is ez jellemezte, itt okos és jó emberek élnek, tudják, mit akarnak, a tudásukkal,
elképzeléseikkel egy szép települést lehet létrehozni. Az utána következő
polgármesterek is azt tudják majd mondani, hogy a településen élők létszáma nem
csökkent, csak stagnált, vagy inkább nőtt.
Képviselői hozzászólás nem volt, így a polgármester átadta a szót a lakosság
részéről megjelenteknek.
Csiszárné Makra Erzsébet elmondta, 2 évvel ezelőtt is a helyi adók miatt volt itt.
Szegedi lakos, sándorfalvi érdekeltsége egy külterületi tanyához kapcsolódik, ahol a
férje ipari tevékenységet folytat, így az építményadó érinti, illetve egy belterületi
családi házban ½-ed tulajdoni hányada van. Megkérdezte, hogyan kívánják a
külterületet fejleszteni? 2014 óta nincs ivóvíz, nem történt semmi változás,
ugyanazok a problémák. Úgy tudja, a kút vizét a mai napig nem vizsgálták be. Sem
az ivóvízjavítás, sem a környezetvédelem, sem a közbiztonság terén nem végez
megfelelő tevékenységet az önkormányzat. A homokpusztaiak csak az adóosztállyal
vannak kapcsolatban. Külterületre is ugyanazt az adómértéket szabják ki, mint a
belterületiekre. 2014-ben az Alapvető Jogok Biztosához fordult a külterületiek
panaszával, mert nem voltak hajlandók csökkenteni a külterületen élők adóját, ezt
2015-ben az Önkormányzat 25 %-kal csökkente. Nem önszántukból, hanem azért,
mert erre figyelmeztette az Alapvető Jogok Biztosa. Idézett a levélből, miszerint „az
önkormányzat köteles az adó meghatározásakor az építmény értékében, földrajzi
elhelyezkedésében fennálló különbségeket figyelembe venni, különös tekintettel a
külterületi ingatlanokra, mert azok jellegüknél, hasznosíthatóságuknál, méretbeli
jellemzőjüknél fogva a négyzetméter alapú számítás eleve aránytalanságot
eredményezhet. A külterületi lakóingatlanok többsége az önkormányzat által közölt
adatok alapján nem tekinthető közműves ivóvízzel ellátottnak, így forgalmi értékük is
alacsonyabb. Ennek ellenére a rendelet a kül- és belterületi lakóingatlanokra
egységes adómértéket vezetett be, adókedvezmény alkalmazását nem tette
lehetővé. A jogszabály előkészítése során az önkormányzat nem megfelelően
mérlegelte az építmények tényleges értékét és az adóalanyok vagyoni viszonyait.
Miért hozta el ezt? Most változtak a jogszabályok, adószabályok az önkormányzati
rendelet szerint, ahol a kommunális adót valóban csökkentik 25%-al abban az
esetben, ha igazolja a kinti lakos, hogy ott lakik. A vállalkozásokra használt
építmények esetében nem csökkentik az adót, a rendeletben sincs erre utalás.
Az önkormányzat újra szabálytalanul járt el. Kérdése, hogy mit kívánnak tenni ez
ügyben? Belterület kapcsán elmondta, hogy az édesanyja a Hétvezér utca és a
Petőfi utca sarkán lakik, négy levelet kellett írnia az ügyben, hogy a közkifolyók
környékét takarítsa ki az önkormányzat és az árkot, illetve az önkormányzati
tulajdonú ház előtti árkot takarítsák ki, mert ott tele van szeméttel, így nem tud
elfolyni a víz. A férje tavaly négyszer takarította ki az árkot. Az önkormányzat
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egyfolytában tudja fenyegetni a lakosságot, hogy büntetés jár nekik, hogy ha nem
tisztítják ki az árkokat, de az önkormányzat a mai napig nem takarította ki az árkot.
Kérdése, hogy mit csinál a SÖV Kft.? Mi a feladata? Van a településen közterületfelügyelő, mi a feladata? A külterületen van két család, melyek rendszeresen
megkeserítik a homokpusztaiak életét. Az önkormányzat semmilyen bejelentésre
nem mozdul. A kutyák szabadon kószálnak, az a válasz, hogy nincs semmire sem
rendelet. Nem történik semmi. Polgármester asszony azt mondta, hogy végre nem
csak külterület fejlesztésére lehet lehívni pénzt, hanem belterületre is. Kérdése, hogy
milyen fejlesztésekre költötték azt a pénzt, amit eddig sikerült lehívni?
Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester válaszában elmondta, sajnos a Leader
programban kevés pénz volt, maximum 10-11 millió forint. Ott is meghatározásra
került, mire fordítható az összeg, például a turisztikára, ami a szabadidőparkra
vonatkozott. Szívesen létesítene Homokpusztán is játszóteret, de arra nincs állami
támogatás. A kutyákkal valóban sok a probléma a mai napig. Amelyik ebet sikerült,
azt befogta a hivatal. A befogott kutyák esetében ellenőrzésre került, hogy van-e
bennük chip. Ha igen, akkor visszakerültek a gazdájukhoz, ha nem volt, akkor
Szegedre kerültek beszállításra. Nem csak a sándorfalvi lakosok engedték ki a
kutyákat, hanem más településekről is hoztak ide. Amikor kalodák kerültek kirakásra,
akkor a lakosok annyira megsajnálták a kutyákat, hogy kiengedték őket. Az sem volt
jó megoldás. Megköszönte a jelzést, hogy Homokpusztán sok a kutya, közölte,
többet fognak arra járni a hivatal részéről. Mindig azt mondta, nem szabad büntetni a
sándorfalvi lakosokat, ha nem takarítják ki az árkokat, csak majd sokadszorra, mert
az árkok minőségéért elsősorban az önkormányzat a felelős. Az árkokból a víznek le
kell folynia, ha az önkormányzat nem tudja megoldani az elvezetést, az árkok
kotrását, akkor az önkormányzaté a felelősség. Elkezdődött a vízelvezető árkok
tervezése. Azokról az árkokról van szó, amelyek már megvannak, mert akkor lesz
mód pályázat benyújtására, ha az engedélyes tervek elkészültek. Mivel kevés a
pénz, igenis kell türelem a következő lépés megtételéhez. Reményét fejezte ki, hogy
a Bika-kaszálónál lévő zápor tározó ügye is megoldhatóvá válik pályázati forrásból.
Az árkok kitakarítása is könnyebb lesz, ha az a víz lefolyik onnan. Említette az út- és
járdaprogramot, melynek van egy harmadik része, a vízelvezető árkok rendbetétele.
Remélte, a tervezések után megoldódik, hogy a belterületi árkokat, ahol szükséges,
le tudják fedni, mivel szükség van parkolóhelyekre, illetve nem biztonságosak, mint
például az Alkotmány krt. és Petőfi utca sarkán lévő mély árok. Arra megoldást és
anyagi forrást kell találni. Az is jó lenne, ha az árkok vízszintezése megvalósulna.
Vannak lapok, melyekkel a medreket ki lehetne rakni, ezzel elkerülhetővé válna az a
probléma, ha valaki mélyebbre takarította az árkot, akkor előtte jobban megáll a víz,
vagy éppen azért, mert nem takarította ki. Erre volt megyei pályázat, de azon sajnos
nem tudott indulni az önkormányzat. Megkérdezte Priváczki Zsoltot, az Alföldvíz Zrt.
5. sz. divíziójának vezetőjét, hogy ha a víz bevizsgálása megtörténik, és rossz lesz
az eredmény lesz, az azt jelenti, hogy Homokpusztán nem lesz vízvételi lehetőség?
Priváczki Zsolt divízióvezető elmondta, hogy a z ivóvíz ellátás belterületre terjed ki,
külterületen nincs vízvezeték hálózat. Vannak kutak, melyek nem önkormányzati
tulajdonúak.
A kút vizét be lehet vizsgáltatni minden szempontból, utána lehet az ivóvizet
minősíteni, ez nem önkormányzati feladat, nagy valószínűséggel nem lesz alkalmas
rá. Nem közüzemi vízellátásról, nem önkormányzati kútról beszélnek.
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Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester megjegyezte, a jogszabályi háttér azt
mondja ki, hogy az önkormányzatnak csak belterületen kötelező az ivóvízellátás
biztosítása. Például közkifolyók ugyanúgy vannak belterületen is, pedig a jogszabály
alapján, ahol nincs az ingatlanon bevezetett víz, annak meghatározott körzetében
kell vízvételezési lehetőséget biztosítani. Ennek ellenére a közkifolyók megtartásra
kerültek, sőt két új is kialakításra kerül, az egyik a Vedres szőlőben, a másik a
Kővágó dűlőben. Homokpuszta is Sándorfalvához tartozik, ott is helyt kell állni, csak
sajnos messze van.
Csiszárné Makra Erzsébet szerint félreértés történt. Nem azt kérte az árkokkal
kapcsolatban, hogy tervezzék meg, rakják ki lapokkal, hanem azt, hogy egy év után
takarítsák ki végre. Ehhez nem kell pályázati pénz, elég 3 személy. A Hétvezér u. 29.
sz. és a Petőfi utca sarkán lévő ingatlanról van szó. A járdalapot már alig tartja
valami, hamarosan beszakadhat. Ezt többször jelezte levélben az önkormányzat felé,
de nem történt semmi.
Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester közölte, itt van a SÖV Kft. vezetője, aki a
jelzés alapján intézkedni fog.
Horváth Levente SÖV Kft. vezetője elmondta, hogy intézkedni fognak.
Csiszárné Makra Erzsébet megjegyezte, ellenőrizni fogja az elvégzett munkát.
Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester elmondta, a települést fenn kell tartani,
amihez adót kellett megállapítani. Ha a közös terveket és igényeket meg akarják
valósítani, ahhoz mindenkinek adót kell fizetnie. Olyan döntés is lehetne, hogy nem
kell adót fizetni, de akkor nulla forint állami támogatást tudna a település lehívni.
Elmondta, ő is olvasta a levelet, azt, hogy változtatni kell, ami a külterületi lakosok
részére biztosított engedménnyel megvalósult. A képviselő-testület végrehajtotta az
ombudsman által leírtakat. A legutolsó levélből azt olvasta ki, hogy szabálytalanság
az önkormányzat részéről a továbbiakban nem állapítható meg. Ezért nem került a
levél a képviselő-testület felé, mert nem került elmarasztalásra a képviselő-testület.
Felkérte Dr. Másody Zsoltot, az adóosztály vezetőjét az adóval kapcsolatos
felvetésre történő válaszadásra.
Dr. Másody Zsolt adó-csoportvezető tájékoztatta Csiszárnét arról, hogy a
hivatkozott ombudsmani levelet olvasta, és erről már meg is kapta válaszlevélben az
önkormányzat álláspontját. Jelezte továbbá, hogy amennyiben szabálytalanság
történt volna, valamilyen alkotmányos alapjogot sértett volna az önkormányzat, akkor
az ombudsman elmarasztalta volna, és utána a Kúria elé vitte volna az ügyet, de
ilyen nem történt. Elmondta továbbá, hogy Csiszárné is megkapta az ombudsman
önkormányzatnak írt levelét, amely gyakorlatilag 3 mondatban elintézte az egészet,
ezzel szemben a panaszosnak küldött levele 4 oldalon át fejtette ki az eljárását.
Tájékoztatta Csiszárnét arról, hogy az Európai Unión belül nagyon odafigyelnek
versenyjogi szempontból arra, hogy a vállalkozások között ne legyen különbségtétel.
Ez az adónál is igaz, még akkor is, ha csak közvetetten kerül szóba maga a
vállalkozás, ugyanis mindig az ingatlan tulajdonosa az adó alanya az
építményadónak, ezért maximum a sávos adómértéknél tudott az önkormányzat
differenciálni, a belterület és külterület között pontosan emiatt nem lehetett
különbséget tenni.
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Csiszárné Makra Erzsébet megjegyezte, egyrészt csak azután nem marasztalta el
az ombudsman az önkormányzatot, miután 25 %-kal csökkentették a külterületi adót.
A mostani rendeletben az építményadónál nincs különbségtétel.
Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester elmondta, a lakossági, kommunális célú
adónál megtette az önkormányzat a kötelezettségét, megadta a külterületre a
kedvezményt. Építményadót csak vállalkozók fizetnek. Az uniós szabályok nem
engedik a bel- és külterületi vállalkozások közötti különbségtételt, nem biztosítható a
külterületi vállalkozások részére kedvezmény. Kiegészítésként elmondta, a
vállalkozók építményadója több mint 50 %-kal csökkent az előző évhez képest. Több
engedményt nem tudott tenni a képviselő-testület. A decemberi ipartestületi ülésen is
elmondta, hogy még szükség van a vállalkozások segítségére, ezért kérte, továbbra
is álljanak az önkormányzat mögött. Megköszönte a vállalkozások eddigi helytállását.
Közölte, más lakosok is biztosan szeretnének hozzászólni, ezért erről a témáról az
ülés után, akár a hivatalban is lehet tovább folytatni a beszélgetést.
Dr. Másody Zsolt adó-csoportvezető válaszában megerősítette a polgármester által
elmondottakat, és rámutatott arra, hogy a vállalkozási célú építményadónál még
akkor sem lehet külterületi kedvezményt adni, ha csak közvetetten jönne szóba a
vállalkozás, hiszen van ahol a vállalkozás az ingatlan tulajdonosa, de kétségtelen
tény, hogy van ahol nem a vállalkozás, hanem sok esetben magánszemély a
tulajdonos, ugyanis így közvetetten lenne különbségtétel a vállalkozások között.
Jelezte továbbá, hogy Csiszárné konkrét esetében is erről lehet szó, de ennél
konkrétabban nem mehet bele a részletekbe, mert azzal adótitkot sértene.
Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester az adó témához kiegészítésként
elmondta még, hogy a vállalkozások építményadója az elmúlt évihez képest több,
mint 50 %-kal csökkent, ennél több engedményt a képviselő-testület nem tudott
tenni. Felhívta a jelenlévők figyelmét arra, hogy a közmeghallgatás keretében
bemutatták, így láthatták, hogy mennyi az önkormányzat pénze, ugyanakkor még
továbbra is szükség van a vállalkozások segítségére. Felkérte a vállalkozásokat,
hogy álljanak továbbra is az önkormányzat mögött, egyben megköszönte, hogy eddig
is mögötte álltak.
Kuspi Imre Árpád u. 44. sz. alatti lakos elmondta, meghallgatva a polgármester
asszony által elmondottakat, laikusként úgy látta, megfelelően előkészített
háttéranyag alapján készült el a 2016. évi költségvetés. Tartalmazza mindazokat a
lehetőségeket, melyekkel a kiadási, illetve bevételi oldalt alá lehet támasztani.
Szerinte maradjon a piac ott, ahol most van. Amikor közel negyed százada kiköltözött
a mostani városba, akkor még falu volt. Meglátása szerint az eltelt időszak alatt
élhető kisvárossá alakult. Többször felvetődött az út- és járdaépítés kérdése. Annak
idején Darázs Sándor, akkori polgármester azt mondta, nincs kapacitás a
megépítésre, de biztosították a járdaépítéshez az anyagot. Így készült el több helyen
a járda. Az úttal kapcsolatban azt mondta Darázs úr, hogy a lakosok kérését
támogatva, a megfelelő út létesítéséhez a lakosoknak is hozzá kell járulniuk. Az
Árpád utcaiaknak telkenként 20 e Ft-ot kellett fizetniük az útépítés megvalósításához.
Az átadáskor nem találta megfelelőnek Darázs úr az út minőségét, ezért akkor még
egy réteget raktak rá. Azokon a területeken, ahol jelenleg nincs kiépítve az út, az
ottani lakosok is valamilyen formában hozzájárulhatnának a megépítéshez.
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Ehhez kapcsolódik a víziközmű társulásban való részvétel is. November óta lehetett
arról hallani, hogy a szatymazi önkormányzat teljes testülete támogatta, hogy a
lakosság részére visszafizessék az elszámolást követően visszajáró összeget. Erre
Sándorfalva nem hajlandó. A polgármester asszony említette, hogy mindenre
pályázni akarnak. Mint laikusnak az a javaslata, ne pályázzanak mindenre, mert a
rendelkezésre álló kevés pénz is elfogy. Legyen inkább súlyozás, csak a
legfontosabb dolgokra pályázzanak, illetve az anyagi és gazdasági helyzettől
függően arra, ami most jónak tűnik. Szereti a futballt, de a műfüves pálya
kialakításával kapcsolatos pályázatnál is lehetett volna súlyozni. Meg kell nézni, hogy
lesz-e megfelelő bevétel belőle, vagy csak kiadás. Megkérdezte, jól értette-e, hogy
kedden lesz a víziközmű végelszámolással kapcsolatos lakossági fórum?
Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester elmondta, küldöttgyűlés lesz kedden,
nem vízközmű végelszámolással kapcsolatos lakossági fórum. A küldöttek
tárgyalnak majd a megmaradt összegről. A szatymazi képviselő-testület nem
dönthetett a pénzről, lehet, hogy az ottani küldöttek tartottak megbeszélést. Kedden
délután 17 órakor Sándorfalva és Szatymaz küldöttei, akiket a lakosok választottak,
tárgyalnak a költségvetésről és remélhetőleg a megmaradt pénzösszegről is. A
polgármester megjegyezte, ő a társulás vezetője. Mint már többször említette, nem a
képviselő-testület dönt az elszámolásról, hanem a küldöttgyűlés.
Kuspi Imre Árpád u. 44. sz. alatti lakos elmondta, tudja, hogy a két település egymás
nélkül nem tud dönteni. Úgy gondolta, hogy a szatymazi közgyűlés arról döntött,
hogy ha arra sor kerül, a megmaradt összeget kifizetik a lakosságnak. A keddi ülés
nyilvános, azon bárki részt vehet?
Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester közölte, úgy tudja, az ülés nyilvános, de
azon a küldöttek mondhatják el a véleményüket, ők szavazhatnak, és azok mehetnek
be, akik a társulatnak a tagjai, összeget fizettek be, tehát a belterületi lakosok, illetve
akiknek belterületen van ingatlanuk. A víziközművel kapcsolatos összeg soha nem
volt az önkormányzat számláján, nem ott kamatozott, nem a hivatal fizetett belőle, a
társulat mindig átutalta az önerőt, amikor kérte a társulás a pályázathoz. Nem a
polgármester és nem a képviselő-testület tartja vissza a lakosság pénzét. Szerinte jó,
hogy a lakosok úgy tudják, sok pénz megmaradt, mert akkor nem igaz az a pletyka,
hogy a társulat vezetése, tagjai azt másra elköltötték. Ha az egyik település úgy dönt,
hogy maradjon az önkormányzatnál pénz a feladatokra, a másik település nem
mondhatja azt, hogy visszaosztja a lakosságnak. Ahogy a sándorfalvi testület
megteremti a konszenzust a költségvetésnél, a küldötteknek is meg kell teremteni azt
a feltételt, hogy mindkét település lakosai jól járjanak. 2007-ben azért választották
ezeket a küldötteket, mert megbíznak bennük. Véleménye szerint egyik küldött sem
dönt a lakossági vagy közösségi érdek ellen. Örömét fejezte ki, hogy visszajelzés
érkezett a járda- és útépítéssel kapcsolatban. A mai tájékoztatón is elhangzott, hogy
a lakossági összefogás, akár társulat alakítása nélkül, az önkormányzatnak ehhez
nem lesz elég ereje. Remélte, hogy ehhez most is hozzá tud majd járulni az
önkormányzat, akár úgy, mint régebben, hogy az anyagot adja az önkormányzat, a
munkát a lakosság. Biztos, hogy ezt a lakosság és az önkormányzat közösen tudja
majd megoldani. Az említett pályázati források, ha a képviselő-testület úgy dönt,
lehívhatóak, a pályázatok megvalósíthatók. Nem átgondolatlanul kerülnek
benyújtásra a pályázatok. Elmondta, a műfüves pályáról nem ő döntött, de örül, hogy
létrejött, értéke teremtődött a településnek. Sürgősen kell majd intézkedni, hogy a
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sportlétesítmények megnyíljanak a lakosok előtt. Arra kell hangsúlyt fektetni, hogy a
jó és szép létesítmények bevételt is termeljenek. Azt szeretné, ha a sándorfalvi
lakosoknak ez térítésmentes lenne. A közös pénzből tervezik az út- és járdaprogram
elindítását. A 47 millió forint tartalékból nem lehet mindenre pályázni. Arról nem is
dönthet a képviselő-testület, hogy ha egy pályázathoz 120 millió forintot kell
hozzátenni, akkor majd valamikor meglesz az összeg. Csak 47 millió forint tartalék
erejéig tud bármilyen pályázatot benyújtani az önkormányzat. Hiába van jó pályázati
kiírás, közös akarat, ha az önerő nem elég. A képviselők költségvetési fedezet nélkül
semmiről sem dönthetnek. IVS-be, a városfejlesztési stratégiába minden elképzelés
bekerült, keresik hozzá a pályázati lehetőségeket. Megjegyezte, egyetért azzal, hogy
nem szabad felelőtlenül pályázni, nem szabad a jövőt eljátszani.
Dobó Sándor Orgona u. 21. sz. alatti lakos az ároktakarítással kapcsolatban
megjegyezte, az időseknek, nyugdíjasoknak nincs arra pénze, hogy kitakaríttassák
mással az árkot, holott rengeteg közfoglalkoztatott dolgozik a településen. Az
időseknek,
egyedülállóknak,
rászorulóknak
segíthetnének
ebben
a
közfoglalkoztatottak. Kifogásolta, hogy a jegyző 100 e Ft büntetés kiszabását
kilátásba helyező levelet küldött. Van egy motorkerékpárja. Második éve olyan jellegű
levelet kap, hogy 5 napon belül adja le a rendszámot, mert nincs befizetve a
biztosítás, különben kitiltják a forgalomból, pedig a befizetés megtörtént. Ezt
emberibb hangon is meg lehetne fogalmazni, ne állítsák azt, hogy nincs befizetve a
biztosítás, az ártatlanság vélelme őt is megilleti.
Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester megköszönte a közmunkaprogramos
felvetést. Az intézményesített háttér kerül majd megvizsgálásra, bárhová nem
küldhet az önkormányzat közfoglalkoztatottakat. Nagyon fontosak a nyugdíjasok,
szeretnék ezt a kérdést megoldani, segíteni nekik. A kollegák azt nézik, hogyan
lehetne a közösségi munkába bevonni a közfoglalkoztatottakat és az
ellenőrzéseknek is megfelelni. Ez még folyamatban van. Tájékoztatásul elmondta, az
okmányiroda már nem az önkormányzathoz tartozik, nem a jegyző a vezetője. Az
említett levelet nem a jegyzőtől kapta. A jegyző az adóbehajtással kapcsolatos
leveleket írja alá, amit rajta is számon szoktak kérni a lakosok. A be nem fizetett adót
a törvény értelmében be kell hajtani. Kapott e-mailen egy lakossági köszönetet, hogy
van a településen okmányiroda, és segítőkész kollegák dolgoznak ott. Személy
szerint örül az okmányirodának, mert olyan elképzelés is volt, hogy december 31gyel megszűnnek az okmányirodák, csak kormányablakok működhetnek. A
művelődési ház került felajánlásra. A járásnak nem volt pénze kormányablak
kialakítására. Ismert, hogy többször volt egyeztetés, hogy ha nem építik meg a
kormányablakot, Sándorfalva lakossága akkor is tovább élvezhesse az okmányiroda
szolgáltatásait. A járásvezető asszonnyal egyeztetett, aki jól lobbizott a település
érdekében, Szatymaz és Dóc lakosságszámot ideszámítva, ügyiratszámokat is
figyelembe véve a kormányhivatal úgy döntött, az okmányirodát nem szünteti meg
Sándorfalván.
Zsíros István Kővágó dűlő 3158. sz. alatti lakos elmondta, a Kővágó dőlőben nincs
ivóvíz. Egy közkifolyót létesítenek a stranddal szemben az 5 dűlőre? Továbbra is úgy
kell az ivóvizet hordani, mint eddig. A külterületet és a belterületet ugyanaz a jog illeti
meg. Belterületen minden második oszlopon van közvilágítás. Kővágó dűlőben 4-6
oszlop is van, ahol nincs égőtest. A sétálóutcán a kandelábert kirugdosták, nincs
világítás. Darázs úr azt mondta, ne menjünk éjszaka arra. 3-4 hónappal ezelőtt lopás

35

történt, talált egy elektromos kerékpárt. Bejelentette a rendőrségen, ahol azt
mondták, tolja be a kerékpárt rendőrségre.
Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester elmondta, a közkifolyóval kapcsolatban
nem arról történt döntés, hogy hová kerül. Folyamatban van az árajánlatkérés az
Alföldvíz Zrt. felé, hogy mennyibe kerülne. Kérni fog az önkormányzat árajánlatot arra
vonatkozóan, mennyibe kerülne, ha minden ingatlanhoz bevezetnék a vezetékes
ivóvizet. Abban kérte Zsíros István segítségét – mivel jobban ismeri az ott lakókat –,
kérdezze meg a hivatali kollegák segítségével az érintett lakosokat, hányan
fizetnének önerőt ahhoz, hogy a teljes Kővágó dűlő ivóvíz ellátása megoldódjon.
Priváczki úr is említette, hogy a bel- és külterületi lakosokat a jogszabályok alapján
nem ugyanazok a jogok illetik meg, a belterületen kötelező biztosítani például a gázés vízszolgáltatást, a külterületen nem. Válaszolt a lakossági beadványra, hogy a
közkifolyó biztosított lesz, betervezésre került a költségvetésbe. A közvilágítás
felmérése folyamatban van. Van kialakítási és fenntartási költség. A közvilágítást is
az önkormányzat fizeti. Nem szabad elfelejteni, hogy nem elég a létrehozás,
biztosítani kell a további fenntartást is. Az utolsó közvilágítási számla 1 millió forintról
szólt. A közbiztonság kötelező feladat, de nem az önkormányzat, hanem a rendőrség
látja el. Bemutatta dr. Farkas Lászlót, a Sándofalvi Rendőrőrs őrsparancsnokát.
Egyúttal segítségét kérte a Zsíros István által említett kerékpáros esettel
kapcsolatban.
Dr. Farkas László őrsparancsnok elmondta, talált tárgyak esetében a rendőrségnek
természetesen meg kell tennie a szükséges intézkedéseket. A talált tárgyakat
elsősorban az önkormányzatnál, a talált tárgyak osztályára kell leadni. Ha olyan eset
van, hogy azt az önkormányzat nem tudja átadni, akkor a Sándorfalvi Rendőrőrsön
biztonságba helyezhető. A rendőrség megállapítja a tulajdonost, majd visszajuttatja a
részére a talált tárgyat. A Zsíros István által említett esettel kapcsolatban jelenleg
nem tudott információval szolgálni. Természetesen a rendőrségen is leadhatják a
tárgyakat, a jövőben kezelni fogják az eseteket.
Darázs Sándor képviselő megjegyezte a Zsíros István által elmondottakra, még
közmeghallgatás előtt felvette, hogy problémát jelent a Kővágó dűlőnél lévő erdő és
a közvilágítás. Véleménye szerint csak akkor maradnának meg a közvilágítási
lámpák, ha mindegyiket őrizné valaki. A strandig van kiépített közvilágítás. Nem télen
este szoktak strandra járni, hanem nyáron, amikor sokáig világos van. Azért tartotta
feleslegesnek a közvilágítási lámpák létesítését, mert az őrzés nem megoldott, a
rongálás pedig elkerülhetetlen. Személyesen említette neki Zsíros úr, hogy a Kővágó
dűlővel kezdeni kellene valamit. Azt sikerült megoldani, hogy a strand mellett legyen
olyan közkifolyó, ahol éjjel-nappal biztosított a vízvételi lehetőség. Ahhoz, hogy
Kővágó dűlőn végig menjen a kb. 4-5 km-es ivóvízvezeték, ami több millió forintos
beruházást jelent, nem fog önerővel hozzájárulni az ottani lakosság, esetleg csak 1
százalékuk. 2005 karácsonyára valósult meg ott a közvilágítás. Már akkor is mondta,
hogy nem lesz olyan, mint belterületen, próbálta rávenni a testületet, hogy legyen
besűrítve.
A külterületi lakosság 40 %-a lakik Kővágóban, elég sok ott a gyermek is. Az iskolába
járásuk is problémás lehet télen, amikor sokáig van sötét. Ezt továbbra is
szorgalmazni fogja. Az sétaút világításával továbbra sem ért egyet, még akkor sem,
ha a polgármester asszony azt mondta, azt fenn kell tartani a pályázat miatt. Rá lehet
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költeni több milliót havonta, a kandelábereket lehet magasítani, akkor is tönkre fogják
tenni.
Móricz Ferenc Miklósné Jókai u. 5. sz. alatti lakos sz. alatti lakos megkérdezte, a
csatornapénzzel kapcsolatos döntésről mikor kap értesítést a lakosság? A
járdaépítés az egész városrészt érinti két oldalban, vagy csak az egyik oldalt? Régen
csak az egyik oldal volt kiépítve. Egyformán fizeti mindenki az adót, a felvég régóta
Igényli a buszjáratot. Nagyon sok idős ember, kisgyermekes család lakik arra,
nehezen tudnak eljutni a központig, ahol még élelmiszerbolt sincs. Ez is nagy
probléma. Már 10-15 éve gyűjtik az aláírásokat a buszjárat módosítás miatt, eddig
semmi sem történt.
Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester elmondta, ő is csak küldött, az
alapszabály szerint a döntés után minden lakost ki kell értesíteni épp úgy, mint
amikor létrejött a társulat. Hivatalosan addig nem történhet semmi. Úgy hallotta,
adatokat is kérni fognak. Az út- és járdaprogrammal kapcsolatban azt beszélték meg
a kollégákkal, hogy házfaltól házfalig mérik fel az utcákat. Nem csak az
önkormányzaton múlik, hogy egy vagy két járda épül, milyen széles lesz, hanem az
utcamérettől is függ. A keskeny Jókai utcában például nem biztos, hogy elfér majd a
jogszabályoknak megfelelően két járda, mert kell még hely a vízelvezetőknek, az
úttestnek. Elhangzott, hogy még csak a felmérés folyik. Az önkormányzat egyedül
nem fogja tudni megvalósítani az út- és járdaprogramot. A szükséges adatok megléte
után minden érintett lakossal megtörténik a kapcsolatfelvétel. Sok múlik azon,
mennyire tudnak összefogni az utca lakói. Jelenleg nincsenek pályázatok, így csak a
tartalékból, lakossági összefogással lehet majd a járdaépítést megvalósítani. Uniós
pályázatok csak 2020-ig vannak, átálltak a gazdaságfejlesztési programok
támogatására. Összegfogással lehet csak megteremteni annak feltételeit, hogy
Sándorfalva egy jól élhető település legyen.
Elmondta, nem igaz, hogy nem történt semmi a buszjáratokkal kapcsolatban, mivel
személyesen tárgyalt a DAKK Zrt. vezérigazgatójával. A DAKK Zrt-től voltak
felmérést készíteni, hogy hol tudna a busz megfordulni, megnézték a Béke utcát, a
Jókai utcát. Azóta nem volt további fejlemény.
Megígérte, hogy újra felkeresi a DAKK Zrt-t, hogy mi volt a felmérés eredménye,
milyen költséggel számoltak, mennyivel kellene az önkormányzatnak hozzájárulni a
megvalósításhoz.
Az, hogy nincs bolt, nem az önkormányzat hibája. Bárki, aki vállalkozó kedvű, nyithat
boltot a településen, a Coop Zrt-vel kell tárgyalni.
Mindkét gyógyszertár vállalkozásban működik, a saját épületében. Jó lenne saját,
sándorfalvi üzemeltetésű pékség a városban.
Az önkormányzat nem hátráltatja a vállalkozásokat, a SZIKK-ben és a hivatal
épületében is biztosít helyet számukra, mert fontos, hogy minél több szolgáltatást
lehessen Sándorfalván intézni.
Táborosi György Citera u. 52. sz. alatti lakos elmondta, az ivóvíz ihatatlan, büdös.
Kitakarították, de továbbra is büdös. A szennyvízberuházás során, amikor a
támfalakat verték, döngölték le, a háza berepedezett, megsüllyed t a járda, a ház alá
befolyik a víz, pattog a csempe
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Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester közölte, írásbeli jelzéssel él az
önkormányzat az Alföldvíz Zrt. felé az ivóvíz problémáról. A szennyvízproblémával
kapcsolatban felkérte Novák Gyulát a SzVMF Zrt. Vezérigazgatóját válaszadásra.
Novák Gyula vezérigazgató elmondta, akkor kellett volna bejelentéssel élni, amikor
az eset megtörtént. Állapotfelvételek készültek a házakról a beruházás kezdetekor.
Táborosi György elmondta, hogy az állapotfelvételek nem bent a házban készültek,
a probléma pedig ott bent van.
Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester felkérte a műszaki osztály kollegáit a
hiba felvételére. Holnap pedig menjenek ki.
Csíkos Mihályné elmondta, nem tudtak rákötni a vízhálózatra, mert nincs lehelyezve
a gerincvezeték.
Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester közölte, a műszaki osztály kollegái
megnézik a problémát.
Széll István Széchenyi u. 17. sz alatti lakos elmondta, hogy nem a költségvetéshez
tartozik, de a múlt héten fejeződött be a Kulturális hét, köszönetet szeretne mondani
sokuk nevében, a városvezetésnek a rendezvény megrendezéséhez, külön
köszönetet mond a Sándorfalvi Kulturális Központ munkatársainak a színvonalas,
sokoldalú műsorért és nem utolsó sorban a résztvevőknek a felejthetetlen műsorért.
Tudják, hogy a csatornaösszeg visszatérítésével kapcsolatban aláírásgyűjtés történt.
Nem tudja hányan gyűjtötték, illetve hányan írták alá, a teljes költséget szeretnék
visszakapni, ami megmaradt. Ugyanakkor hallották, hogy mi mindenre kell a pénz a
városnak a fejlesztésekre, a hozzászólásokból is kiderült, hogy csapadékvíz elvezető
árkok, járdaépítés, útépítés. Úgy gondolja, hogy az előzetes szerint tervezve van
összeg, azzal elégedettek lehetnek a lakosok. A Munkácsy utcában lévő probléma
megoldása pénzbe fog kerülni. Azt kéri a jelenlévő küldöttektől, hogy felelősen
döntsenek és ne csak az egyéni érdekeket nézzék, hanem a közösségét is. A
vízelvezető árokkal kapcsolatban elmondta, hogy nem csak a takarítással van gond,
hanem vannak olyan szakaszok, ahol még belemenni is nagyon nehéz, nemhogy
kitakarítani. Kéri a küldöttektől, hogy hagyjanak pénzt az Önkormányzatnál. A helyi
adóváltozás kapcsán kérdése, hogy kötelező volt-e a postán keresztüli tértivevényes
értesítés? Ez több százezer forintba került. Ha kötelező volt, nincs miről beszélni,
viszont ha nem akkor a jövőben javasolná, hogy közmunkásokkal kézbesítsék a
leveleket. Amint hallhatták a tanuszodát elfelejthetik.
Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester elmondta, hogy nem azt mondta, harcol
érte.
Széll István Széchenyi u. 17. sz alatti lakos elmondta, hogy 2014-ben, az
önkormányzati választások hajrájában amit megígért, az ott is maradt. Örömmel
hallotta, hogy a kerékpárút talán meg fog valósulni. Kérdése, hogy az Országgyűlési
képviselő fogadóórát mikor és hol tart?
Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester elmondta, hogy a dicséretet örömmel
vette, köszönik szépen. Az adó mivel változott kötelező volt így kiküldeni. A posta
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szerződéssel vállalta az eljuttatást, a közmunkásokon nem fogják tudni behajtani,
hogy bedobta vagy nem.
Széll István elmondta, hogy másként is meg lehetett volna oldani, ugyanúgy
kézbesítéskor aláírással.
Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester elmondta, hogy amikor van lehetőség
közmunkaprogramosok segítségével dolgoznak, lásd sima önkormányzati levelek
kihordása, Kisbíró. Itt nem volt más lehetőség. Sajnálta ő is rá a pénzt. Nem tudja
képviselő úr mikor és hol tart fogadóórát, holnap találkozik vele, megkérdezi, illetve
kérni fogja, hogy Sándorfalván is tartson ha más településen tart. A Társulatra
vonatkozó dolgokra nem szeretne reagálni.
Dudás Zoltán képviselő elmondta, hogy nem küldött, külterületi lakos. Megpróbált
egy reprezentatív felmérést végezni, arról, hogy a lakosok mit szeretnének azzal a
pénzzel amit visszakaphatnak. Több mint 1000 ember gondolja úgy, hogy vissza
szeretné kapni az összes lehetséges pénzt. Ezzel kapcsolatban beadott egy
sürgősségi indítványt, formai hibákkal, de hétfőn rendkívüli ülésen tárgyalásra került
az indítványa.
Széll István elmondta, hogy 1000 ember aláírta és kéri a teljes összeget vissza,
viszont 1900 ember nem írta alá.
Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester kérése, hogy a közmeghallgatás ne
menjen át társulati gyűlésbe.
Juhász Ferenc Mátyás u. 4. sz. alatti lakos a buszmegállók állapota nem kielégítő,
több helyen nincs peron, mélyek, balesetveszélyesek az öblök. Milyen a jövőkép?
Lesz-e egységes kép?
Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester elmondta, hogy az lenne a legjobb, ha
lenne egységes. Leader-ben lesz hasonló pályázati kiírás. Azt tudják, hogy saját
pénzük erre nincs, a pályázatoknál figyelnek erre, hogy az aprónak tűnő dolgokat is
meg tudják valósítani. A SÖV Kft. próbálja addig is tisztántartani, amíg nem tudnak
újat, céljuk, hogy mindenhol legyen fedés felette.
Rácz Ferenc Nyírfa u. 22. sz. alatti lakos elmondta, hogy egy kanális mellett lakik, a
csapadékvíz-elvezető utoljára akkor volt kitakarítva, mikor Darázs képviselő
polgármester volt. Kimerték az aljáról a bűzős iszapot, majd odatették a kerítések
tövébe. Legyenek kedvesek megnézni és kitakarítani.
Horváth Levente a SÖV Kft. ügyvezetője elmondta, hogy a Romafői csatornát
elkezdték kitakarítani, a költségvetésükben benne is van. A városon végig fognak
menni, valóban van olyan hely ahonnan még nem szállították el.
Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester kérte a bizottsági véleményeket.
Ambrus László a PTB elnöke elmondta, hogy a bizottság megtárgyalta és a
határozati javaslatot elfogadásra javasolta.
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Darázs Sándor az ÜJB elnöke elmondta, hogy a bizottság megtárgyalta és a
határozati javaslatot elfogadásra javasolta.
Farkas Árpád MOESZB elnöke elmondta, hogy a bizottság megtárgyalta és a
határozati javaslatot elfogadásra javasolta.
Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester szavazásra bocsátotta az
Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A §-nak való megfelelés
érdekében Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a költségvetési
évet követő három évre megállapított saját bevételeinek és adósságot keletkeztető
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek várható összegéről szóló határozati
javaslatot.
A Képviselő-testület 8 igen 1 tartózkodás szavazattal a határozati javaslatot
elfogadta és az alábbi határozatot hozta.
20/2016. (II. 11.) Kt.
Tárgy: Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A §-a értelmében
Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a költségvetési évet
követő három évre megállapítja saját bevételeinek és adósságot
keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek várható összegét
Határozat
1) Sándorfalva Városi Önkormányzatnak, a Magyarország gazdasági
stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti
adósságot keletkeztető ügylete, és abból eredő fizetési kötelezettsége nincs.
2) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes
szabályairól szóló 353/2011 Kormány-rendelet 2. § (1) bekezdése szerint
Sándorfalva Városi Önkormányzat saját bevételei a következők:
Helyi adó: 158.300 eFt
Bírság- és pótlék bevétel: 1.700 eFt
Három évre vonatkozóan összesen:
2017. év 158.300 eFt.
2018. év 158.300 eFt.
2019. év 158.300 eFt.
Határidő: azonnal
Felelős: Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester
Határozatról értesítést kap:
1.)
2.)
3.)
4.)

Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester
Dr. Bánfi Margit jegyző
Lázár Margit megbízott gazdálkodási csoportvezető
Irattár
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Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester szavazásra bocsátotta Sándorfalva
Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésének rendelet-tervezetét.
A Képviselő-testület 8 igen 1 tartózkodás szavazattal a rendelet-tervezetet elfogadta
és az alábbi rendeletet alkotta.
Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2016. (II.12.) Önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi
költségvetéséről
(Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv 20. sz. melléklete)
Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester szavazásra bocsátotta Sándorfalva
Városi Önkormányzat költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet-tervezetet.
A Képviselő-testület 8 igen 1 tartózkodás szavazattal a rendelet-tervezetet elfogadta
és az alábbi rendeletet alkotta.
Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2016. (II.12.) Önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetésének
végrehajtásáról
(Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv 21. sz. melléklete)
Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester megköszönte a jelenlévők aktív
részvételét és a közmeghallgatást befejezettnek nyilvánította.
K.m.f.

Gajdosné Pataki Zsuzsanna
polgármester

Dr. Bánfi Margit
jegyző

Jegyzőkönyv hitelesítők:

Dr. Sümegi Sándor
képviselő

Dr. Szőke Tamás
képviselő
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