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Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester köszöntötte a képviselő-testületi tagokat,
valamint a tanácskozási joggal meghívottakat. Megállapította, hogy a megválasztott 9
fő képviselő közül 9 fő jelen van, ez a testület 100 %-a, a Képviselő-testület
határozatképes.
Javaslatot tett a jegyzőkönyv hitelesítőkre Búza Katalin és Darázs Sándor képviselő
személyében.
Az érintettek a jelölést elfogadták.
Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester szavazásra bocsátotta a hitelesítők
személyére tett javaslatot.
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A képviselő-testület 9 igen szavazattal a jegyzőkönyv-hitelesítők személyére tett
javaslatot elfogadta.
Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester a kiküldött meghívóban szereplő
napirendi pontnak megfelelően szavazásra bocsátja az ülés napirendjét.
A napirendre tett javaslatot 9 igen szavazattal a Képviselő-testület elfogadta és az
alábbi határozatot hozta:
174/2016. (X. 27.) Kt.
Tárgy: Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. október 27-i
ülésének napirendje
Határozat
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./ Polgármesteri beszámoló a társulásokban végzett tevékenységről
Előadó: Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester
3./ Beszámoló a Nádastó Szabadidőpark 2016. évi strandszezonjáról
Előadó: Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester
4./ Sándorfalva 2017. évi rendezvény naptára
Előadó: Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester
5./ Sándorfalva Városi Önkormányzat Sportkoncepciója
Előadó: Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester
6./ Sándorfalva Városi Önkormányzat Egészségfejlesztési koncepciója
Előadó: Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester
Zárt:
7./ Sándorfalva, külterület 03. hrsz ingatlan értékesítési eljárásának lezárása
Előadó: Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester
A határozatról értesítést kap:
1. Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester
2. Dr. Bánfi Margit jegyző
3. Irattár
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1. Napirend 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 3. sz. melléklete)
Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester ismertette az előterjesztést. Szóbeli
kiegészítésként elmondta, hogy a fejlesztési tartalékuk 20,952,716,- Ft. Október
hónapban két napon volt szabadságon, október 4-én és 14-én. Október 1-én
Ópusztaszeri konferencián vett részt, melyen Trócsányi László igazgatásügyi
miniszter tartott előadást „A nemzet fogalma az Alaptörvény tükrében” címmel. A
miniszter az előadáson kiemelte, hogy nemzetközi szinten is egyedülálló, modern
alkotmány született öt évvel ezelőtt, ami megalapozta a magyar nemzetpolitika
sikerességét. Az Idősek világnapja alkalmából köszöntötte a településükön működő
nyugdíjas egyesületek tagjait. Levélben köszöntötte a polgármesteri hivatal, illetve az
önkormányzat intézményeinek nyugdíjasait. Október 8-án Ágota Alapítvány
közösségi napot tartott a településen, ahol találkozott Kothencz Jánossal az
alapítvány kuratóriumának elnökével. A rendezvény Bodor Jánosné nevelőszülő
szervezte. Október 12-én Gémes Dórával találkozott a településük új
falugazdászával. Október 13-án a csapadékvíz-elvezető árok kiépítésével megbízott
Vízépholding képviselőjével tárgyalt a vállalkozói szerződés aláírásra került. Az
Akácfa utcában elindult a közművek feltárása és azok egyeztetése a szolgáltatókkal.
Október 15-én egy 55. éves osztálytalálkozóra kapott meghívást. Október 21-én
városukban az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója tiszteletére
rendezett megemlékezésen ünnepi műsort adtak a Pallavicini Sándor Általános
Iskola, valamint a művészeti iskola diákjai. Ezúton is köszönetét fejezte ki a
színvonalas műsor összeállításáért a tanulókat felkészítő tanároknak, Horváth
Csillának és Bálóné Karasz Erikának. Elismerés illeti a diákokat az esemény
eszméjéhez méltó előadásért. Beszédet mondott Búza Katalin alpolgármester
asszony. A műsor után a Szabadság téri kopjafánál az önkormányzat, intézmények,
civil szervezetek, pártszervezetek képviselői helyezték el a megemlékezés koszorúit.
A megemlékezésen nem vett részt, mert ebben az időben Dr. Ollé György ügyvéd
úrral tartottak megbeszélést a szennyvízzel kapcsolatos problémákról. Október 22-én
alpolgármester asszonnyal képviselték településüket Szentesen, ahova meghívást
kaptak az október 23-ai ünnepségre. Az ünnepségen beszédet mondott Lázár János
miniszter úr is. Október 24-én ülésezett a Sándorfalváért Alapítvány, új kuratóriumot
választottak. A kuratórium elnöke Balogh Orsolya lett, tagok lettek Darázs Sándor és
Sári György. Örül, hogy az alapítvány tovább folytatja munkáját és sok sikert kíván a
tagoknak. Október 25-én Szegeden a Helyi Védelmi Bizottság ülésén vett részt. A
rendkívüli téli időjárásra való felkészülés feladatairól, a tűzoltósági szakterület 2016.
évi tevékenységéről, valamint az ár- és belvíz elleni védekezés aktuális helyzetéről
szóló tájékoztató hangzott el. Továbbá elmondta, hogy sokadszorra keresik meg a
postával kapcsolatban, miszerint a posta vezetője megkereste őt és nem nyújtottak
segítséget neki. Hivatalos megkeresés nem érkezett a posta részéről,
magánemberként kérték a segítségüket abban, hogy ajánlják ki postás munkahelyek
betöltését, ugyanis szeptember utolsó hetében három postás mondott fel majdnem
egyszerre, miközben egy negyedik betegség miatt táppénzen volt. Magánemberként
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sokaknak jelezték ezt a munkalehetőséget, hogy kit vettek fel nem tudják. Nem igaz
az ami az interneten olvasható, hogy nem adnak meg minden segítséget a postának.
Úgy gondolja, hogy egy vállalkozás személyügyi belügyébe az önkormányzat nem
tud beleszólni. A posta vezetője jelezte, hogy nagyon sok helyen nincs kinn a
házszám, kéri a lakosságot, hogy tegyenek eleget kötelezettségüknek és tegyék ki a
házszámot, illetve olyan postaládát helyezzenek ki, amelybe a küldeményeket
sérülésmentesen tudják kézbesíteni. Az Akácfa u. 12. szám alatti lakos vízminőségi
kifogással kereste meg az Alföldvíz Zrt-t. Az Alföldvíz Zrt. a kifogással egyetértettek.
Az Alföldvíz tájékoztatása alapján „a megfelelő vízminőség javítása, fenntartása
érdekében a Társaság Sándorfalván 2016. november 21-én elvégzi az ütemezett
őszi tárózó tisztítási, fertőtlenítési munkálatait, ezt követően a teljes településre
kiterjedő hálózatmosatást végez”. Az utcafórumon elhangzott, hogy az erdei utakon a
benyúló ágak veszélyeztetik a hazajutásukat. A Dalerd Zrt. igazgatója az
észrevételeket jogosnak tartotta, továbbá ígéretet tettek arra vonatkozóan, hogy az
útba behajló ágakat nyeséssel, fűrészeléssel eltávolítják. A tegnapi napon megtörtént
a bejárás a közterület-felügyelő és az erdész közreműködésével. Összehívták a
Magyar Közút Nonprofit Zrt. a Csongrád Megyei Kormányhivatal Közlekedési
Hatóság, a Dél-Alföldi Közlekedési Központ Zrt., a SÖV Kft. és az önkormányzat
illetékeseit, a gyalogos átkelők kialakítása, a forgalomlassító, 30 km/h
sebességkorlátozó táblák kihelyezése, a buszmegálló peronok kialakítása, a
Pallavicini Iskola gyalogos átkelőhely közlekedésbiztonsági fejlesztése jelzőlámpás
forgalomszabályozással, ideiglenes buszmegállók, Békei utcai buszmegálló,
Homokpusztai tájékoztató tábla kihelyezése ügyekben. Helyszíni bejárást követően
megbeszélést tartottak. A gyalogosátkelők kapcsán a Hunyadi és az Attila utca
kereszteződésben lévő megállóhelyet köti össze a túloldallal, a Sövényházi út és
Kolozsvári utca kereszteződésnél létesítendőt, az Alkotmány körúton a Kis körúti
óvodánál, illetve a Sövényházi ABC-nél is vizsgálni kell a gyalogosátkelő
létesítésének a feltételeit. Amennyiben erről dönt a képviselő-testület akkor a
következő költségvetésben ezeket terveztetni kell. A forgalomlassító táblák
kihelyezését a Magyar Közút NZrt-vel kell egyeztetni, illetve ők fogják a saját útjukon
betervezni. A szeptemberi ülésen döntöttek arról, hogy a SÖV Kft-nek üzleti terven
felüli feladatokhoz 3 millió forintot biztosítanak, mely magában foglalt két buszváró
peronjainak javítását. Az egyik a „Mezőgép” megálló, ami benne marad a 3 millió
forintba, a ma reggeli megbeszélés alapján 1,150,000,- Ft-ba fog kerülni, mert nem
csak arra kell pénzt eltenni, hogy a buszmegállót kialakítsák, hanem a munkálatok
időszakára ideiglenes buszmegállót kell kialakítani. Mivel ilyen magas a
rekonstrukció bekerülési költsége, azt javasolta a SÖV Kft. ügyvezetőjének, hogy a
Tisza utcai buszmegállót az idei évben nem csinálják meg. A Pallavicini Iskola
gyalogos átkelőhely fejlesztése kapcsán a megbeszélésen elhangzott, hogy az iskola
bejárata nem nyílhat közvetlenül az átkelőhelyre. A forgalomszabályozási eszközök
kihelyezésénél nem kell a közlekedési hatóság engedélye, csak az út kezelőjének
hozzájárulása. Felmerül egy napelemes sárga villogó telepítése, melyhez
közútkezelői hozzájárulást kell kérni. A Magyar Közút Nzrt. már most elmondta, hogy
a sárga villogók üzemeltetését nem fogja vállalni. A szennyvízhálózat fejlesztésekor
két ideiglenes buszmegállót létesítettek, az egyiket az iskola előtt, a másikat az
ÁFÉSZ épülettel szemben. Utcafórumokon elhangzott, hogy többen használják az
iskola előtti buszmegállót, mint a Munkácsy utcait, ezért egy forgalomszámlálást
fognak végezni, hogy kiderüljön, hogy egy átlagos napon hol szállnak fel többen.
Nagyon közel van a két megálló, a lakosok elvárják, hogy fedett megálló legyen, az
egyik megszüntetéséről kell dönteniük, mely az ő feladatuk, a DAKK Zrt. nem vállalja.
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A felvégi lakosok régóta kérik, hogy a buszközlekedésbe kapcsolják be azt a részt. A
megbeszélésen szó volt egy Béke utcai buszmegállóról, gyalogos bejárást tartottak,
de csuklós busszal is végig kell menni az útvonalon és ha pozitív döntés születik,
akkor tárgyal róla a képviselő-testület. Szó volt parkolók kialakításáról a városban,
illetve egy tájékoztató tábla elhelyezéséről Homokpusztán, melynek megrendelése a
Magyar Közút Nzrt-től meg is történt. Az utcafórumokon elhangzott feladatokról is
történt egyeztetés. A külterületi buszmegállók körül nagyobb területen fűnyírás és
tereprendezés a jobb megközelíthetőség érdekében. A külterületi buszmegállókhoz
hiányzó kukák kihelyezése. Elnézést kért a külterületi lakosoktól, mert használt
fémkuka került kihelyezésre az egyik buszmegállóba, azóta levételre került és új
kukát fognak kikerülni külterületre. Kuti dűlő és Kéri dűlő összekötő padka lenyesése,
Homokpusztai kút karbantartása, tisztítása, utcanév táblák kihelyezése, folyamatban
van. Út menti növényi sarjak levágása, kivágott fák tuskózása, gallyak
összekötegelése és szállítása történik. Kővágó I. dűlőnél a kikanyarodásnál rossz a
kilátás, fafelmetszés szükséges, folyamatban van. A pártháznál lévő platánfát
megvizsgáltatták, a fa dőlésszöge miatt ki fogják vágni. A Gödrök területén a
nádvágás elindul. Egyeztettek arról is, hogy a központban, illetve ahol
közintézmények vannak ott padkázniuk kell, vannak olyan területek ahol az autók
kijárják a földterületeket. Bikakaszálónál a Sport utca végén lévő gazos terület
megszüntetése folyamatban van, a Rigó utca mögötti Romafői csatorna kitakarításra
kerül, elindul a beláthatósági problémák megoldása a sarkoknál az utakon, biciklis
utakon és a járdákon. Két hirdetőtábla fog kikerülni, az egyik a Homokpusztai kúthoz,
a másik a Szabadság térre.
Kérdés, vélemény, hozzászólás:
Dudás Zoltán képviselő elmondta, hogy hozzá is eljutottak a Posta működésével
kapcsolatos panaszok, ezért felkereste a sándorfalvi posta vezetőjét, hogy miben tud
segíteni. A három elbocsátott, eltávozott kollega helyett egy marosleleit, egy szegedit
és egy sándorfalvit vettek fel dolgozni. A postavezető a lakosság türelmét kéri, hiszen
meg kell tanulniuk Sándorfalva utcáit. Megyei önkormányzati képviselőként beszélt,
tárgyalt a megyei postavezetővel, Halmos Csabával. A postavezető egy olyan
határozatot kér a képviselő-testülettől, amelyben Sándorfalva Város elköteleződik
arra, hogy igyekeznek minden megoldást találni arra, hogy a jelenlegi posta helyzet
megváltozzon. Jegyző asszonytól kér segítséget abban, hogy egy olyan határozat
legyen megfogalmazva, amely azt tartalmazza, hogy minden megoldást
megkeresnek arra, hogy Sándorfalva Városnak méltó postája lehessen, a postával
együttműködve. Szeretne kérni egy felhatalmazást a képviselő-testülettől, hogy
Sándorfalva képviseletét ebben az ügyben továbbfolytatni tudja, mert megyei
képviselőként eddig terjedt a hatásköre. Jónak tartja, hogy megkezdődött
Homokpusztán az utak melletti terület rendbetétele, de Kéri dűlő közepén egy 30 m3
nagyságú, gyökerekből, tuskókból álló halom van odahordva, ami akadályozza a
kilátást, közlekedést. Az ott élők egy határnapot szeretnének kérni, hogy az meddig
lesz ott. A múltkori testületi ülésen jegyző asszony kérte, hogy konkrét címet
mondjon, ahol gazos ingatlan van, akkor a Fácán utca 2. szám alatti ingatlant
mondta, viszont azóta se történt semmi.
Darázs Sándor képviselő elmondta, hogy többször jelezte, hogy az utakon megáll a
víz, jön a tél, balesetveszélyes, ha felfagy a víz az útra. Kérése, hogy legyen kijelölve
olyan közfoglalkoztatott, aki végigjárja ezeket a helyeket és ezeket megtudja oldani.
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Többszöri alkalommal a
gyógyszertár Széchenyi utca
felőli
részén
közfoglalkoztatottak söprögettek, illetve a posta előtt is. Tudomása szerint a
természetbeni juttatásokról szóló rendeletük módosítása nem erről szólt, kérése,
hogy ez szűnjön meg, ugyanis a lakosság jogosan háborodik fel, hogy a központban
naponta 20 közfoglalkoztatott dolgozik, ugyanakkor a belterület széleire vagy épp
külterületre nem jut közfoglalkoztatott. A Magyar Közút Nzrt-vel folytatott
megbeszélésen szóba kerültek-e a padkák? Jelentős mértékben volt padkajavítás,
ami a közutas utakat illeti, de jó lenne, ha a közút ezeket folyamatosan
karbantartaná. Egy évvel ezelőtt beszéltek a tornyok adójáról, ez ügyben történt-e
előrelépés? Van-e rá mód és lehetőség? Véleménye szerint ha egy ilyen adónemet
megállapítana a képviselő-testület, akkor 20-25 %-al csökkenthetne a lakosság
kommunális adója. Kérdése, hogy a Gödrök nádvágása, illetve a Sport utca mögötti
rész kitakarítása mennyibe kerül?
Farkas Árpád képviselő véleménye, hogy az önkormányzatnak semmilyen ráhatása
nincs a posta működésére. Egy önállóan működő részvénytársaság, nem karitatív
tevékenységet folytat, hanem pénzért szolgáltatást nyújt.
Sebestyén András képviselő elmondta, hogy az utolsó postától kapott levél
minősíthetetlen volta után, nem tudja, milyen határozatot kellene még hozniuk, illetve
úgy gondolja, hogy van arra alkalmas személy, aki eljárjon, konkrétan a
polgármester.
Dr. Sümegi Sándor képviselő úgy gondolja, hogy nem a polgármester hatáskörének
csonkításáról van szó, hanem arról, hogy van a testületben egy megyei
közgyűlésben lévő képviselő, aki felajánlotta a segítségét az ügyben, hogy próbál
eljárni, közvetíteni, segíteni. Képviselő társa hozzászólásából ezt értette. Egyetért
Dudás képviselővel, maradjon folyamatosan napirenden, ragadjanak meg minden
lehetőséget azért, hogy Sándorfalván legyen egy rendes posta.
Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester elmondta, hogy nem hiszi, hogy
bármilyen határozatot tudna hozni ez a képviselő-testület, amire a posta reagálna. A
postahivatal vezetőjével történt egyeztetésen, illetve az alacsonyabb szinten lévő
vezetők is azt mondták, hogy minden segítséget megadnak, de nem ők döntenek
ezekben a dolgokban, hanem a vezérigazgató. Fél attól, hogyha meg is hoznak egy
ilyen határozatot, a posta területigénnyel, pénzügyi támogatási igénnyel lépne fel.
Képviselő társa nagyon jól mondta, hogy a posta egy gazdasági társaság. Fontos a
posta, mert egy szolgáltatást teljesít a sándorfalviaknak, de nem gondolja, hogy
külön erre kellene hozni bármilyen határozatot, úgy hogy a Magyar Posta Zrt. nem áll
velük szóba. Nem ért egyet Sümegi képviselővel. Képviselő-testületként Dudás
képviselőt nem megyei képviselőként tudják megbízni, hanem önkormányzati
képviselőként. Nem javasolja, hogy képviselő úr kapjon ilyen felhatalmazást.
Homokpusztával kapcsolatban
elmondta,
hogy személyesen
volt kint
visszaellenőrizni a munkákat és semmiféle járhatatlan út, vagy az út közepén tuskó
vagy homok nincs, van egy rakás, amit a kút mellé raktak, de azt el fogják távolítani
onnan. Darázs képviselőnek igaza van, jön az esős időszak az utakról a vizet le kell
vezetni, erre el fognak indítani egy csoportot az esős időszakban. Mivel a SÖV Kft.
nem tudta hozni az üzleti tervében tervezetteket, arról döntöttek, hogy az útpadkázás
csak részben valósulna meg, jövő évre maradna. Mikor képviselő úr jelezte, hogy a
gyógyszertárnál söprögetnek a közfoglalkoztatottak, átvezényelték őket más helyre,
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azt viszont tudomásul kell venni, hogy nem tudják szétválasztani a közterületet a
magánterülettől. Kéri, hogy mindenki a saját telke előtt tegyen rendet. A lakosságtól
toleranciát kér, hiszen ez a város központja mindenki ide jár boltba, gyógyszertárba,
üzletekbe. Amennyiben nem tartják rendbe ezeket a területeket, akkor meg azt
mondják, hogy hanyagok és csúnya a belváros. A Magyar Közút Nzrt-vel
folyamatosan tartják a kapcsolatot, a padkakarbantartással kapcsolatban abban
maradtak, hogy az önkormányzat jelzi a problémát. Most is első jelzésre jöttek és
kijavították a hibát. A Gödrök nádvágásával kapcsolatban először a SÖV Kft. a saját
dolgozóival akarta megcsináltatni, javasolta, hogy keressenek szakembereket, mert
nem ismerik a terepviszonyokat. A nádvágók keresése folyamatban van,
árajánlatokat kérnek, ezért nem tud összeget mondani képviselő úrnak. A tornyok
adóztatása kapcsán felkérte Dr. Másody Zsolt vezető-tanácsost a válaszadásra.
Dr. Bánfi Margit jegyző a Fácán utca 2. szám alatti gazos ingatlannal kapcsolatban
elmondta, hogy nem feledkeztek meg róla. A tulajdonos külföldön lakik, illetve az
ilyen típusú eljárásokat nem lehet egy-két hét alatt vagy egy hónap alatt elintézni. A
posta ügyét megfontolásra ajánlja a testületnek. Amikor a postai szolgáltatásokkal
kapcsolatban kértek tájékoztatót, akkor a posta válasza az volt, hogy kimagasló
színvonalú a szolgáltatásaik. Amennyiben a gyógyszertár Széchenyi utca felőli
részének utcaseprése ennyire bántja képviselő urat, akkor megtehetik, hogy a
közterület-felügyelet folyamatosan felszólítja a gyógyszertárat. Amiben nagy
különbséget kell tenni az Ady Endre utcán, az az, hogy ez a város főutcája, főtere, a
kertészeti munkákban nem hogy el kell várni az ott élőknek, üzlettulajdonosoknak a
közreműködését, hanem azt várják el, hogy ne tegyenek semmit. Ne ültessenek
meggyfákat, beteg növényeket. A városközpontot a városnak kell rendben tartani
kertészeti szempontból, ami a köztisztaságra, hó eltakarításra és egyébre vonatkozik
az vonatkozik az Ady Endre utcaiakra és a Széchenyi utcaiakra is.
Dr. Másody Zsolt vezető-tanácsos a tornyok adóztatásával kapcsolatban elmondta,
hogy megvizsgálták, hogy megyén belül van-e ilyen típusú adónem bevezetve, egy
települést találtak, Zsombót. A helyi adókról szóló törvény alapján az adóalanyok
igencsak le vannak szűkítve. Ki van zárva a települési adó köréből az önkormányzat,
az állam, szervezet, illetve vállalkozó. Amennyiben megvizsgálják a magas
építményeket, akkor tipikusan energetikai szolgáltató, szélerőmű, ivóvíztározó
tevékenységgel
foglalkozó
cég
használja
a
felépítményeket,
illetve
telekommunikációs hírközlési cég és esetleg elvétve állam, önkormányzat. Az
adóalanyi kör mind olyan lenne, amelyik ki van zárva, nem adóztatható. Lehet ilyen
rendeletet hozni, de sok értelme nincs, mert adóbevétel ebből nem fog származni.
Darázs Sándor képviselő kérdése, hogy Zsombón magánszemély tulajdonában van
olyan magasságú létesítmény, ami adóköteles?
Dr. Másody Zsolt vezető-tanácsos elmondta, hogy ez adótitok.
Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester elmondta, hogy nem sért meg adótitkot,
ha elmondja, ő úgy halotta nem helyezték hatályon kívül a rendeletet, de nincs
adóbevételük belőle. Ez nem hivatalos információ.
Farkas Árpád képviselő elmondta, hogy volt egy adórendelet Sándorfalván, amit
egyik képviselő társa javaslatára megváltoztattak. A sándorfalvi lakosság 60-70%-a
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rosszabbul járt ezzel a módosítással, nem kell új adónemet kitalálni, azért mert akkor
rossz döntést hoztak. Akkor nem kellett volna igennel szavazni.
Dudás Zoltán képviselő visszatérve az előző hozzászólásához, nem kapott arra
választ, hogy Homokpusztán mikor lesz eltakarítva az a halom? A postával
kapcsolatban elmondta, hogy vele nem volt ott az országgyűlési képviselő, mikor a
megyei postavezetővel tárgyalt. Úgy gondolja, hogy mivel kiürült a szolgálati lakás
arra lehetne bővíteni. Azt szeretné, hogy mindenféle kötelezettségvállalás nélkül, de
mondja ki Sándorfalva Képviselő-testülete, hogy jó lenne ha a posta helyzete
megváltozna és el vannak erre köteleződve. Nem gondolja, hogy ez bármilyen
ígérvényt jelente, csak azt szeretné, ha ez megváltozna, hiszen polgármester
asszony is többször, több helyre is fordult panaszával, miszerint a posta nem egy
európai szintű kisvároshoz illő.
Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester elmondta, hogy nem a megyei
postavezetőséget keresték meg, hanem a vezérigazgatóságot, hiszen ott adják ki az
utasításokat. Továbbra sem támogatja a határozat hozatalt, ha képviselő úr ennyire
ragaszkodik hozzá, akkor fogalmazza meg. Kéri a képviselő-testület felhatalmazását
arra, hogy ne csak ő képviselje a települést ez ügyben, hanem hatalmazzák meg a
Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottság elnökét.
Farkas Árpád képviselő elmondta, hogy teljes mértékben tudja támogatni
polgármester asszony javaslatát.
Dudás Zoltán képviselő elmondta, hogy egyszer már kudarcot vallottak a fentről
történő ügyintézés kapcsán, ezért gondolta, hogy „alulról” kellene ezt elindítani.
Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester elmondta, hogy változatlanul egyetért
Farkas képviselővel abban, hogy ez egy gazdasági társaság, amelynek a belügyeibe
nem szólhatnak bele. Továbbra is azt tartja járható útnak, ha a vezérigazgatósággal
tárgyalnak. Segítik a munkájukat, abban is, hogy ingyenesen hirdetik, hogy
munkaerőt keresnek, bármit szeretnének hirdetni segítik őket, de a belügyeikbe nem
szólhatnak bele. Nem csak a postára keresnek munkaerőt, említette már, hogy 95
álláshely betöltésére van lehetőség, mégsem hoznak mindre határozatot, illetve a
vállalkozók sem az önkormányzaton kérik számon, hogy nem találnak munkaerőt.
Véleménye, hogy az nem az önkormányzat felelőssége.
Darázs Sándor képviselő elmondta, hogy nagyon régóta probléma a posta helyzete.
Úgy érezte képviselő társa beszédéből, hogy tárgyalt a megyei postavezetővel, aki
viszont nem mer lépni, mert alá-fölérendeltségi viszonyban van, de attól látja
Sándorfalva problémáját. Lehet célszerű lenne innen indulni, a megyei postavezető
szakmailag is alá tudná támasztani, ami alapján a kérésük eredményesebb lenne. A
posta előtt is van söprögetés, véleménye szerint a söprögetés nem kertészeti
szakmunka, mint ahogyan jegyző asszony mondta. Hangsúlyozza máshol is van
belterület. Elfogadja, hogy kertészeti munka az, hogy milyen növény kerüljön
kitelepítésre, viszont a söprögetést követeljék meg mindenkitől, ne csak a központtól
kívül esőktől. Nem kapott választ arra a kérdésére, hogy a Sport utca végén a
gaztalanítást a SÖV Kft. végzi-e.
Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester igen, a SÖV Kft végzi.
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Dr. Bánfi Margit elmondta, hogy ha visszaolvassa a jegyzőkönyvet söprögetés
ügyben, akkor kiderül, hogy ugyanazt mondta, mint képviselő úr.
Búza Katalin alpolgármester posta ügyben elmondta, hogy bízzák a polgármesterre,
hogy határozza meg ő maga azt az utat, amit be szeretne járni. Nem csak Dudás
képviselő úr képviseli a lakosságot, hanem mindannyian.
Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester ígérvényt ad, hogy a Pénzügyi- és
Településfejlesztési Bizottság elnökével a novemberi testületi ülésig lépnek posta
ügyben. Kérdése elnök úrhoz vállalja-e?
Ambrus László PTB elnök elmondta, hogy igen, vállalja.
Darázs Sándor ÜJB elnökének ügyrendi javaslata, hogy a novemberi ülés napirendi
pontjai
közül
a
„Beszámoló
a
Képviselő-testület
Bizottságainak
és
alpolgármesterének 2016. évi munkájáról” napirendi pont kerüljön levételre.
Javasolja, hogy akár félidőben, vagy a ciklus végén legyen a beszámoló.
Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester elmondta, hogy támogatja a javaslatot.
Jogszabály nem köti ki, hogy hányszor kell a bizottságoknak beszámolni. A
következő évi munkatervbe ezt beépítik, illetve ha mégis úgy dönt a testület, hogy
félidőben se tárgyalja, akkor nem szavazzák meg a munkatervbe.
Farkas Árpád MOESZB elnöke elmondta, hogy megbeszélte bizottsága tagjaival és
nem támogatják a napirendi pont levételét.
Dr. Bánfi Margit jegyző elmondta, hogy az SZMSZ-ük alapján, a bizottságoknak
ciklusonként egy alkalommal kell beszámolniuk.
Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester szavazásra bocsátotta az ügyrendi
javaslatot.
A Képviselő-testület a határozati javaslatot 6 igen, 2 nem 1 tartózkodás szavazattal
elfogadta és az alábbi határozatot hozta.
175/2016. (X. 27.) Kt.
Tárgy: „Beszámoló a Képviselő-testület Bizottságainak és alpolgármesterének 2016.
évi munkájáról” című napirendi pont tárgyalásról történő levétele és
Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. évi
munkatervének módosítása
Határozat
Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselő- testülete a 158/2016. (XI.26. ) Kt.
számú határozatával elfogadott; Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselő –
testületének 2016. évi munkatervét az alábbiak szerint módosítja:
Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Sándorfalva Városi
Önkormányzat Képviselő-testületének és Szerveinek Szervezeti és Működési
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Szabályzatáról szóló 6/2013. (III. 28.) Ör. rendelet alapján a Képviselő-testület 2016.
évi munkatervében a novemberi rendes testületi ülésen tárgyalandó „Beszámoló a
Képviselő-testület Bizottságainak és alpolgármesterének 2016. évi munkájáról” című
napirendi pontját leveszi.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Bánfi Margit jegyző
A határozatról értesítést kap:
1.) Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester
2.) Dr. Bánfi Margit jegyző
3.) Irattár
Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester szavazásra bocsátotta a határozati
javaslatot.
A Képviselő-testület a határozati javaslatot 9 igen szavazattal elfogadta és az alábbi
határozatot hozta.
176/2016. (X. 27.) Kt.
Tárgy: Beszámoló a Képviselő-testület jogkörében a két ülés között kiadott
döntésekről, utasításokról, fontosabb tárgyalásokról, valamint a lejárt
határidejű határozatok végrehajtásáról
Határozat
Sándorfalva Város Képviselő-testülete a két ülés között végzett munkáról adott
polgármesteri beszámolót megtárgyalta és elfogadja az elhangzott kiegészítéssel és
a kérdésekre adott válaszokkal együtt.
A határozatról értesítést kap:
1./ Polgármester
2./ Irattár
2. Napirend pont
Polgármesteri beszámoló a társulásokban végzett tevékenységről
Előadó: Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 4. sz. melléklete)
Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester ismertette az előterjesztést.
Kiegészítésként elmondta, hogy 2016. szeptember 30-án aláírásra került a
Sándorfalva-Szatymaz Szennyvíz-, Csatorna Beruházó Társulás és a SándorfalvaSzatymaz Víziközmű Társulat közötti együttműködési megállapodás megszüntetése,
mivel a beruházás elkészült, a Társulat elindította a saját elszámolását. Felolvasta
Novák Gyula mérnök október 3-án kelt levelét, miszerint: „A vállalkozóktól kapott
készre jelentések alapján a javítások helyszíni ellenőrzését megtartottuk. mellékelten
megküldjük a visszaellenőrzésekről készített táblázatokat, jelezve a további
12

hiányosságokat is.”
A kollegáival átnézték a táblázatokat, jelenleg a saját
visszaellenőrzésük folyik, mert nem fogadják el a mérnök általi készre jelentést,
illetve ügyvéd úrral is arról tárgyaltak, hogy ahol nem teljes munkát végeztek, milyen
következő lépéseket tudnak tenni. A levél további része így szól: „Felszólítjuk a
konzorcium tagjait, hogy 15 napon belül adjanak írásbeli tájékoztatást arról, hogy
milyen időpontra vállalja az Euroaszfalt Kft. és a Probart Kft. a Pannon Nivó
területein, Sándorfalván a 9 db átemelő hibáinak javítását, valamint a még el nem
végzett javítások befejezését.” Ez a levél még akkor kelt, mikor az az információjuk
volt, hogy a Pannon Nivó Kft. csődeljárás alatt van, most viszont az az információjuk,
hogy megszűnt a csődeljárás a Pannon Nivó Kft. ellen. A levél folytatódik: „ Mivel az
Egészségház szennyvíz elöntése ismételten előfordult (immár 4. alkalommal), ezért
elrendeljük az 5-ös számú átemelő nyomócső átkötés kiépítését az iskola utca felé,
így kiküszöbölve a hiba forrását. Nyilatkozat, vagy a javítások nem elfogadható
időpontra történő vállalása esetén kezdeményezzük a Kedvezményezettnél a
Szerződéses Megállapodás 5.1. és 5.2. pontjai alapján a jólteljesítési biztosíték
terhére a hibák kijavítását az Üzemeltető bevonásával. Ami meglepő volt számukra,
hogy a mérnök elrendeli annak a munkának az elvégzését, amire ők előzetes
bizonyítási eljárást kértek a bíróságon. A Társulást, illetve a két polgármestert is
kihagyták ebből a levélből. A mérnök a beruházót nem lépheti át. Ezt a levelet
megkapta az Alföldvíz is, válaszuk így szól: „ Az előzőleg megküldött, 2015.
augusztus datálású tervdokumentációval kapcsolatban már korábban kifejtettük
véleményünket, melynek értelmében a tervező által javasolt átalakítás –amely az 5.
számú átemelő nyomóvezetéke által szállított szennyvíznek két részre történő
szétosztását jelenti az Alkotmány krt. és az Iskola utca kereszteződésében
kiépítendő csomópontban- sajnos nem tudja megfelelően kezelni a bűzhatásbeli
problémákat, de az időszakosan jelentkező csúcshozamok elvezetési problémáit is
csupán részlegesen képes kezelni. A kockázat valójában részben áttevődik az Iskola
utcai nyomvonalra, valamint a Béke utcának az Iskola utcától a 6. számú átemelőig
terjedő szakaszára. Ezeken a szakaszokon újként előállhatnak szagproblémák a
Munkácsy utcában is tapasztaltakhoz hasonlóan. Fentiek miatt továbbra is
kockázatosnak ítéljük eredményét tekintve ezt a műszaki megoldást.” Úgy gondolja,
hogy mivel az üzemeltető az Alföldvíz Zrt., a napi problémákat ők látják, ők a
szakemberek, mindenféleképpen ezt a véleményüket figyelembe kell venni.
Amennyiben az Alföldvíz Zrt. nem javasolja ezt az átkötést, akkor ennek a munkának
az elvégzését nem szabad támogatniuk, továbbá hangsúlyozza, hogy bíróságon van
az ügy. Érkezett egy levél a Konzorcium vezetőjétől, az Euroaszfalt Kft.-től, melyben
az áll, hogy bizonyos jogos hibák javításra kerülnek. A mérnök levelére azt a választ
adták, hogy: „ A fenti elrendeléssel kapcsolatban tájékoztatni kívánjuk a Mérnököt, a
Megrendelőnek 2016. július 4-én megküldött levélben foglalt, Mérnök által is ismert
állásfoglalásra, mely szerint a Vállalkozó az 5. számú átemelő nyomócsövét a
Szerződésnek megfelelően valósította meg, így annak átkötése nem képezheti
garanciális kötelezettség tárgyát. Továbbá Tisztelt Mérnök úr is tudomással bír arról,
hogy jelen műszaki kérdéskör kapcsán Szegedi Járásbíróság Peren Kívüli Irodája
2016. augusztus 1. napján előzetes bizonyítási eljárást kezdeményezett. Ennek
lezárultáig a Mérnök nem jogosult annak megállapítására, hogy a Vállalkozó a tárgyi
létesítmény-részt hibásan teljesítette vagy sem.” A vállalkozó továbbra is azt állítja
nem ő a felelős és nem hajlandó elvégezni a munkát. Ügyvéd úrral arról tárgyaltak,
hogy ne támogassák a mérnök álláspontját. Átgondolandó, hogy hogyan lépjenek fel
az utak javításánál, ügyvéd úr tájékoztatta, hogy azzal, hogy csak húzzák az időt és
nem lépnek a bíróság felé, elesnek bizonyos jótállási dolgoktól, ezért egy ilyen
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javaslattal lépni kell a képviselő-testületek felé a Társulás nevében, hogy itt milyen
úton induljanak el. Fél attól, hogy pereljenek, de ha nincs más lehetőség, akkor a
településnek el kell indulnia egy úton, hogy jól teljesítsenek a vállalkozók.
Ambrus László PTB elnök elmondta, hogy a bizottság megtárgyalta és a határozati
javaslatot elfogadásra javasolta.
Kérdés, vélemény, hozzászólás:
Darázs Sándor képviselő elmondta, hogy meglepődött a mérnök levelén. Nem tudja
elfogadni az ellenőrzéssel kapcsolatos véleményét. Nem tudja ki volt a hibás a
tervező, kivitelező vagy az ellenőrzést végző mérnök. Véleménye szerint a bírósági
eljárásnak azt kell tisztázni, hogy ki a hibás, az biztos, hogy nem a Társulás és nem
Sándorfalva a hibás, nem nekik kell rendbe tenni. A Konzorciumi szerződés
egyetemleges kötelezettséget állapít meg, ezért számukra teljesen lényegtelen, hogy
a Konzorcium mely tagja fogja a hibákat kijavítani, ők a Konzorciummal állnak
jogviszonyba. Többször említette az utak helyzetét, ezért örül annak, hogy az ügyvéd
is azzal ért egyet, hogy lépni kell az utak ügyében is.
Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester szavazásra bocsátotta a határozati
javaslatot.
A Képviselő-testület a határozati javaslatot 9 igen szavazattal elfogadta és az alábbi
határozatot hozta.
177/2016. (X.27.) Kt.
Tárgy: Polgármesteri beszámoló a társulások működéséről a 2015. október
16.– 2016. október 14. közötti időszakban
Határozat
Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete a társulások - 2015. október
16.-2016. október 14. közötti időszakra vonatkozó - működéséről szóló polgármesteri
beszámolót jóváhagyja.
Határidő: azonnal
Felelős: Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester
A határozatról értesítést kap:
1./ Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester
2./ Dr. Bánfi Margit jegyző
3./ Irattár
3. Napirend pont
Beszámoló a Nádastó Szabadidőpark 2016. évi strandszezonjáról
Előadó: Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 5. sz. melléklete)
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Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester ismertette az előterjesztést.
Horváth Levente a SÖV Kft. ügyvezetője elmondta, hogy az idei évben az időjárás
miatt nem volt jó évük, de úgy gondolja, hogy mindettől függetlenül nem kell
szégyenkezniük. Megemlítette Tóth Gábort, aki, túl azon, hogy projektmenedzseri
tevékenységet végez, strandvezető volt az idén, és elévülhetetlen érdemei vannak
abban, hogy az idei évet így tudták teljesíteni.
Ambrus László PTB elnök elmondta, hogy a bizottság megtárgyalta és a határozati
javaslatot elfogadásra javasolta.
Kérdés, vélemény hozzászólás:
Dudás Zoltán örömmel látja, hogy csökkent az üzemanyagköltségük.
Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester elmondta, hogy nem érezték a tavalyi
évben, az idén hozták azt a minimum betervezett létszámot, ami jó a Kft.-nek, viszont
ha ilyen időjárási körülmények maradnak, mint az idén, el kell gondolkodni, hogy a
SÖV Kft. jövő évi üzleti tervét hogyan fogják betervezni. Nem szabad hagyni, hogy
egy vállalkozási bevétel a közhasznú tevékenységüket veszélyeztesse. Most a
közhasznú tevékenységekre azért adtak kevesebb pénzt, mert az ügyvezető
igazgatót kötelezték arra, hogy vállalkozási tevékenységből bevételt hozzon.
Gondolják végig, hogy a saját városukkal szemben fognak negatívan dönteni akkor,
hogy ha rossz nyári időszak van és bizonyos városüzemeltetési feladatokat nem
tudnak majd ellátni. Már a múltkori ülésen is említette, hogy átgondolandó a SÖV Kft.
működtetése. Megerősíti Sümegi képviselő Pénzügyi- és Településfejlesztési
Bizottsági ülésen elhangzott mondatát, miszerint ha nem nyer a TOP-os pályázat,
akkor is végig kell gondolni és elő kell állni egy olyan tervvel, hogy hogyan tovább a
stranddal, egy új üzemeltetési, működtetési tervvel is elő kell állni.
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.
178/2016. (X.27.) Kt.
Tárgy: Beszámoló a Nádastó Szabadidőpark 2016. évi strandszezonjáról
Határozat
Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Nádastó Szabadidőpark
2016. évi strandszezonjáról szóló beszámolót az előterjesztés és annak melléklete
szerinti tartalommal elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester
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Határozatról értesül:
1. Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester
2. Dr. Bánfi Margit jegyző
3. Horváth Levente, a SÖV Sándorfalva Önkormányzati Vagyonkezelő
Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője
4. Irattár.
4. Napirend pont
Sándorfalva 2017. évi rendezvény naptára
Előadó: Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 6. sz. melléklete)
Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester ismertette az előterjesztést.
Kiegészítésként elmondta, hogy egyetlen egy pont maradt ki az „Egyéb
rendezvények”-ből, a helyi civilek rendezvényei. Azt látta az idei támogatásban, hogy
ráköteleztek civileket arra, hogy mindenképpen rendezvényeket tartsanak, ezért egy
új támogatási rendszert fog javasolni a képviselő-testületnek, ezért nem szerepel a
rendezvénynaptárban. Ez egy önkormányzati rendezvényterv, ehhez még sok
rendezvény jöhet. A februári ülésen fogják tárgyalni a Kulturális Központ előző évi
beszámolóját és munkatervét, és ott már dönthetnek a konkrét rendezvényekről is,
továbbá akkor már látják a pénzügyi hozzárendelést is.
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. Továbbá elmondta, hogy az idén
rendezték meg először az első méhész fesztivált, melynek nagy sikere volt,
szeretnék jövőre is megrendezni, illetve a Kastély kiállítótermében egy méhész
kiállítást is terveznek.
Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester elmondta, hogy az a rendezvény nem az
önkormányzatnak és nem a kulturális központnak, hanem a méhészek finanszírozták
és bevételük is volt a rendezvényből.
Kérdés, vélemény hozzászólás:
Dudás Zoltán képviselő úgy gondolja, hogy a nemzeti ünnepeiket azokon a napokon
kellene ünnepelniük, amikor vannak. Részt vett augusztus 20-án egy ünnepségen,
alpolgármester asszonnyal, erre lakossági igény van. Tudja, hogy a testület nem
fogja megszavazni, de ő személy szerint meg fogja ünnepelni, aznap amikor van.
Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester elmondta, hogy 26 év tapasztalattal
mondja, hogy aznap nem mentek el a lakosok. Idén, betegség miatt, nem tudott részt
venni az augusztus 20-i ünnepségen, de tavaly ott volt és a fellépőkön kívül 4
résztvevő volt. Úgy gondolja, hogy azzal, hogy az iskolával közösen tartják, az
ünnepséget a gyerekek sokkal jobban készülnek, szép ünnepséget szerveznek.
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Átgondolandó hogyan ünnepeljék meg ünnepeiket. Szeretné, ha képviselő úr
elmondaná, hogy az ő általa szervezett október 23-i rendezvényen mennyien voltak?
Dudás Zoltán képviselő elmondta, hogy nem vezetett jelenléti ívet, de lakossági
igény van rá, de egy péntek fél 12-i koszorúzásnál többet ért, ha öten, ha ötvenen
voltak. Augusztus 20-án körülbelül 100 ember vett részt az ünnepségen, ahol
alpolgármester asszony tartott beszédet.
Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester elmondta, hogy nem volt ott, de a
beszámolókból az derült ki nem voltak 100-an, a fellépők voltak ott, akiket utána
kivittek Ópusztaszerre. Beszámolt arról, hogy október 22-én Szentesen vett részt
azon az állami ünnepségen, ahol Lázár János miniszter úr mondott beszédet. Más
településen is raknak át ünnepségeket más napra, attól függ, kit tudnak szónokot
hívni. Kipróbálták már ezeket a rendezvényeket, tarthatják aznap is, de nem fog
elmenni senki sem. Amióta ez a testület megalakult, azóta ezen vitáznak, de mégis
az van elfogadva, ami az előterjesztésben szerepel.
Dudás Zoltán képviselő elmondta, hogy ez egy nehéz folyamat és elfogadja, hogy
kevesen vannak egyenlőre, de indítsák el és az lesz az eredménye, hogy egyszer
majd sokan lesznek. Hangsúlyozza, hogy lakossági igény van rá. Szánalmasnak
tartja olyan időpontra tenni az ünnepséget, amikor munkaidő van. Ne várjanak
résztvevőket pénteken délben egy koszorúzásra.
Sebestyén András képviselő elmondta, hogy nem csak Dudás képviselőnek van
véleménye, de már unják harmadszor is elmondani azt, hogy engedjék meg az
embereknek, hogy ott és úgy ünnepeljenek, ahogyan akarnak. Ezt már elmondták
többször, valamint azt is, hogy sokkal könnyebb az iskolával együtt. Nem gondolja,
hogy a sándorfalvi ünnepség színvonala attól függ, hogy aznap tartják vagy máskor.
Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester elmondta, hogy március 15-i ünnepség
14-én kedden van, engedjék meg neki, hogy tárgyaljon az iskolával, hogy délután
tartsák az ünnepséget, amikor nincs munkaidő. A saját és más települések nevében
is kikéri, hogy amelyik ünnep nem a napján van az szánalmas ünnep.
Búza Katalin alpolgármester elmondta, hogy augusztus 20-án nem voltak százan.
Megkérte képviselő társát, hogy menjen vele koszorúzni, de ő nem ment. Úgy
gondolja, hogy most, ma nem tudják eldönteni, hogy azt a bizonyos ünnepséget mely
napon tartsák, mert ezt fel kell fűzni egy olyan ünnepi láncsorozatra, ami érinti a
megyei rendezvényeket, az egyéb városi és országos rendezvényeket. Most is
nagyon sok helyre mentek és ezt is figyelembe kell venni. Valóban nem szerencsés
délelőtt tartani, volt olyan időszak, amikor kettő ünnepséget tartottak. Egyet délelőtt
az iskolának és este egyet a városnak, melyre nagyon kevesen mentek el. Aki
lelkében érzi, hogy el kell mennie időt szakít rá és elfog menni, bármilyen időpontban
is van. A szándék a lényeg, nem pedig az, hogy előtte két nappal vagy utána két
nappal van az ünnepség.
Dudás Zoltán képviselő elmondta, hogy egyetért polgármester asszonnyal, hogy
nem az a lényeg, hogy milyen színvonalú körítés van hozzá. Ők a lelkükben
ünnepelnek elsősorban.
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Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester szavazásra bocsátotta a határozati
javaslatot.
A Képviselő-testület a határozati javaslatot 8 igen, 1 nem szavazattal elfogadta és az
alábbi határozatot hozta.
179/2016. (X.27.) Kt.
Tárgy: Sándorfalva Városi Önkormányzat 2017. évi rendezvényeinek
meghatározása
Határozat
1. A Képviselő-testület Sándorfalva Város 2017. évi települési rendezvénytervét az
előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.
2. A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy az Önkormányzat 2017. évi
költségvetésének előkészítésekor a kiemelt rendezvény (Sándorfalvi Városnapok)
megtartásához szükséges költségeket a Sándorfalvi Kulturális Központ
költségvetésében címzetten betervezze.
Határidő: azonnal
Felelős: Feketéné Bárkányi Ilona igazgató
Határozatról értesítést kap:
1.) Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester
2.) Dr. Bánfi Margit jegyző
3.) Feketéné Bárkányi Ilona igazgató, Sándorfalvi Kulturális Központ
4.) Irattár
5. Napirend pont
Sándorfalva Városi Önkormányzat Sportkoncepciója
Előadó: Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 7. sz. melléklete)
Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester ismertette az előterjesztést.
Kiegészítésként elmondta, hogy a beérkezett javaslatok beépítésre kerültek.
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 a határozati
javaslatot elfogadásra javasolta.
Farkas Árpád MOESZB elnöke elmondta, hogy a bizottság megtárgyalta és a
határozati javaslatot elfogadásra javasolta.
Kérdés, vélemény hozzászólás:
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Dudás Zoltán képviselő több bizottsági ülésen is javasolta, hogy a lovas turizmus, a
lovas egyesületek működése egy kitérési pont. A sportkoncepciónak szerves része
kellene, hogy legyen, annak, hogy milyen tervük van a lovas egyesületekkel. Nem
találta meg kifejtve az anyagban, illetve azt is többször elmondta, hogy reményeik
szerint van olyan sportolójuk, aki a tokiói olimpián fog indulni, ezért e terv részének
kellene annak lennie, hogy ezt milyen módon fogják szponzorálni.
Farkas Árpád képviselő elmondta, hogy bizottsági ülésen előkerült ez a kérdés. Úgy
tudja, hogy a lovas egyesület nem adott semmilyen javaslatot a koncepcióhoz, az,
hogy a tokiói olimpiára név szerint meghatározni valakit nem lehet. Ez egy
sportkoncepció.
Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester elmondta, hogy visszahallgatták az
elmúlt testületi ülés hanganyagát és semmilyen javaslatot nem tudtak kivenni a
hozzászólásából. Tényleg beszélt a lovas egyesületekről, de az egyesületek
telefonhívásra sem adtak be javaslatot. Szerette volna, ha képviselő úr konkrét
javaslattal áll elő, valamint a lovas egyesületek is, amennyiben ez megtörténik,
visszatérhetnek a koncepcióra. Ők beletettek pár dolgot, de a szakmától nem
érkezett javaslat. A sportolók egyedi támogatását tartalmazza a koncepció. Ez egy
általános koncepció. Képviselő úr tud egy személyről, de ezen kívül még lehetnek
mások is, nem javasolja, hogy név szerint vegyenek bele bárkit is a koncepcióba. A
támogatási rendszer a 22. oldal 6.2. pontja. A Hip-Hop is sport és a sándorfalviak
Bécsben vettek részt egy versenyen, ahol 10. helyezést értek el. A 21. oldalon
található V. fejezet javítását kéri, aszerint, hogy a sportlétesítményeket nem a
Sportrendelet, hanem a Vagyongazdálkodásról szóló rendelet melléklete
tartalmazza.
Dudás Zoltán képviselő elmondta, hogy nekik kell, hogy legyen egy tervük, nem az,
hogy a lovas egyesületnek mi a terve, hanem az, hogy nekik az a tervük, hogy
fejlesszék a lovas sporttal kapcsolatos terveiket. Nem névszerinti beépítésre gondolt,
hanem arra, hogy ha megvan a lehetőség arra, hogy valaki képviselje Sándorfalvát,
akkor tegyenek meg mindent annak érdekében, hogy ez lehessen.
Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester elmondta, hogy a hozzászólás második
része parttalan vita, mert elmondta, hogy ez menni fog, ebben a koncepcióban ezt
nem zárják ki. Ez egy közös koncepció, második körben tárgyalják és konkrét
javaslat lovas sporttal kapcsolatban nem érkezett képviselő úrtól sem. Beszélhetnek
róla, de ha képviselő úr jobban ért hozzá, akkor elvárta volna, hogy javaslattal éljen.
Azért sem javasolja, mert egy nagyon drága sport, ha most ezt beleveszik, akkor
lehet, hogy egy idő után ki kell alakítani az ugrató, gyakorló helyet, át kell gondolni,
hogy mi az, amihez a költségvetésükből hozzátudnak tenni.
Farkas Árpád képviselő elmondta, hogy a civil szervezetek, önállóan gazdálkodó
társadalmi szervezetek, nem mondhatják meg nekik, hogy hogyan vezessék a
szervezetet.
Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester szavazásra bocsátotta a határozati
javaslatot.
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A Képviselő-testület a határozati javaslatot 8 igen 1 tartózkodás szavazattal
elfogadta és az alábbi határozatot hozta.
180/2016. (X.27.) Kt.
Tárgy: Sándorfalva Városi Önkormányzat Sportkoncepciója 2016-2019
Határozat
Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Sándorfalva Városi
Önkormányzat Sportkoncepcióját a 2016-2019 –es időszakra elfogadja.
Határidő: folyamatos
Felelős: Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester
A határozatról értesítést kap:
1./ Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester
2./ Dr. Bánfi Margit Jegyző
3./ Lázár Margit mb. gazdálkodási csoportvezető
4./ Irattár.
6. Napirend pont
Sándorfalva Városi Önkormányzat Egészségfejlesztési koncepciója
Előadó: Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 8. sz. melléklete)
Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester ismertette az előterjesztést.
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 a határozati
javaslatot elfogadásra javasolta. Javasolja, hogy a 6. oldalon a szociális és
egészségügyi ellátás kerüljön a szövegrészbe.
Farkas Árpád MOESZB elnöke elmondta, hogy a bizottság megtárgyalta és a
határozati javaslatot elfogadásra javasolta.
Kérdés, vélemény hozzászólás:
Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester kiegészítésként elmondta, hogy a 6.
oldalon a szociális és egészségügyi ellátás kerüljön a szövegrészbe, megköszönte
minden együttműködő segítségét.
Dr. Sümegi Sándor képviselő kérése, hogy az önkormányzat élénken figyelje és
ellenőrzési lehetőségekkel éljen, hogy Sándorfalva központjában cirokhulladék
égetés meg nem engedett módon ne történjen.
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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.
181/2016. (X.27.) Kt.
Tárgy: Sándorfalva Városi Önkormányzat Egészségfejlesztési koncepciójának
elfogadása
Határozat
Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
Önkormányzat Egészségfejlesztési koncepcióját elfogadja.

Sándorfalva

Városi

Határidő: folyamatos
Felelős: Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester
A határozatról értesítést kap:
1./ Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester
2./ Dr. Bánfi Margit jegyző
3./ Ex – Ante 2002. Kft. Szeged
4./ Irattár.
Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester a Képviselő-testület nyílt ülését 16 óra
39 perckor bezárta, 5 perc szünet után zárt ülésen folytatta a munkáját.
K.m.f.

Gajdosné Pataki Zsuzsanna
polgármester

Dr. Bánfi Margit
jegyző

Jegyzőkönyv hitelesítők:

Búza Katalin
képviselő

Darázs Sándor
képviselő
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