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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. szeptember 28-án
megtartott soros nyílt üléséről.
Az ülés helye: Széchenyi Ifjúsági Közösségi Központ, Nagyterem
(Sándorfalva, Széchenyi u. 24.)
Jelen vannak képviselő-testület részéről:
Gajdosné Pataki Zsuzsanna, Búza Katalin, Darázs Sándor, Dudás Zoltán, Farkas
Árpád, Sebestyén András
Igazoltan távol maradt: Ambrus László, Dr. Sümegi Sándor, Dr. Szőke Tamás
Távollétét előre nem jelezte: tanácskozási joggal meghívottak részéről:
Dr. Bánfi Margit jegyző
Dr. Török Éva aljegyző
jelenléti ív szerint
Közös Önkormányzati Hivatal részéről:
jelenléti ív szerint
Jegyzőkönyvvezető: Papp Ibolya önkormányzati ügyintéző
A meghívó a jegyzőkönyv 1. sz. melléklete.
A jelenléti ív a jegyzőkönyv 2. sz. melléklete.
Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester köszöntötte a képviselő-testületi tagokat, valamint a
tanácskozási joggal meghívottakat. Megállapította, hogy a megválasztott 9 fős képviselő-testület
részéről 6 fő jelen van, ez a testület 66,67 %-a, a képviselő-testület határozatképes.
A polgármester javaslatot tett a jegyzőkönyv hitelesítőkre Farkas Árpád és Sebestyén András
személyében.
Farkas Árpád és Sebestyén András a jelölést nem fogadta el.
Javaslatot tett jegyzőkönyv hitelesítőre Búza Katalin és Darázs Sándor személyében.
Darázs Sándor a jelölést nem fogadta el.
Javaslatot tett a jegyzőkönyv hitelesítőkre Búza Katalin és Dudás Zoltán személyében.
Az érintettek a jelölést elfogadták.
Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester szavazásra bocsátotta a hitelesítők személyére tett
javaslatot.
A Képviselő-testület a jegyzőkönyv-hitelesítők személyére tett javaslatot egyhangúlag,
6 igen szavazattal elfogadta.
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Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester a kiküldött meghívóban szereplő napirendi pontoktól
eltérően ismertette és szavazásra bocsátotta az ülés napirendjét.
A Képviselő-testület a napirendre tett javaslatot 6 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

157/2017.(IX.28.) Kt. határozat
Tárgy: Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. szeptember 28-i soros
ülésének napirendje

Határozat
Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. szeptember 28-i
soros ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:
Az ülés napirendi pontjai nyílt ülés keretében:
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. SÖV Sándorfalva Önkormányzati Vagyonkezelő Közhasznú Nonprofit Kft. 2017.
I. félévi mérleg- és eredmény kimutatása, tevékenységéről szóló tájékoztatója
Előadó: Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester
3. Beszámoló a Sándorfalvi Pipacs Óvoda 2016. évi munkájáról, a 2017/2018. nevelési
év munkatervének véleményezése
Előadó: Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester
4. Sándorfalvi Pipacs Óvoda Pedagógiai Programjának módosítása
Előadó: Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester
5. 2017. évi közérdekű védekezést elvégző gazdálkodó szervezet meghatározása
Előadó: Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester
6. Csatlakozási szándék kifejezése a „Bursa Hungarica” Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat 2018. évi pályázati fordulójához
Előadó: Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester
7. Együttműködési megállapodás Szegedi Rendőrkapitánysággal térfigyelő rendszer
működtetéséről
Előadó: Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester
8. Döntés ifjúsági pályázat pénzmaradványának felhasználásáról
Előadó: Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester
9. Döntés Települési Értéktárba történő felvételről
Előadó: Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester
10. Sándorfalva, Alkotmány krt. 23. szám alatti 8. számú önkormányzati tulajdonú bérlakás bérleti szerződésének hosszabbítása
Előadó: Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester
11. Kezességvállalás a SÖV Kft. folyószámlahitel felvételéhez
Előadó: Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester
12. Döntés Szegedi Hulladékgazdálkodási NKft. írásbeli megkereséséről (Hozzájárulás
törzstőke emeléshez és hitelszerződés módosításához)
Előadó: Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester
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13. „Sándorfalva Városi Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása” című pályázatban szereplő számítástechnikai eszközök, illetve szoftverek beszerzése
Előadó: Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester
14. Döntés a „Sándorfalva Rózsa utca csapadékvíz elvezetés rekonstrukció” – beszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjéről
Előadó: Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester
15. „Tanyák villamos energia fejlesztése Sándorfalván” címmel támogatási kérelem
benyújtása
Előadó: Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester
Közmeghallgatás keretében 17 órakor:
16/A. Beszámoló az önkormányzat 2017. évi költségvetésének I. félévi
teljesítéséről
Előadó: Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester
16/B. Közmeghallgatás keretében ismételten tárgyalja a Képviselő-testület a
bentlakásos idősek otthona létesítésével kapcsolatos előterjesztéseket
(2017. 04. 27-i ülés 8. napirendi pontja és a 2017.06.29-i ülés 21. napirendi pontja)
Előadó: Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester
Az ülés napirendi pontja zárt ülés keretében:
17. Pályázatok elbírálása járdaépítési, járda-felújítási és járdabővítési munkákra 2017.
Előadó: Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester
Az ülés napirendi pontja nyílt ülés keretében:
18. Döntés a 2017. évi járdaépítésre és -felújításra kiírt pályázat nyertesei számára
szükséges anyag beszerzéséről
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 3. sz. melléklete.)
Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester három témával kívánta kiegészíteni a beszámolót,
mely az ivóvíz, a közvilágítás hálózatépítése Sándorfalván és a szennyvíz.
Elmondta, jelenleg nem működik az ivóvízminőség-javító program, mert a telepen garanciális
munkálatok folynak, néhány dolgot ki kell javítani. Ezen időszak alatt Sándorfalva lakossága
ÁNTSZ által engedélyezett ivóvíz minőségű vizet kap. Kérte, ha valakinek mégis problémája
van a vízzel, akkor azt névvel és pontos lakcímmel jelezze az Alföldvíz Zrt. vagy az
Önkormányzat felé. Hamarosan hálózatra kötik az új tisztítót, a pontos időpont még nem ismert.
2 hetente kerül sor megbeszélésre, hogy hol tartanak a munkálatok.
Több lakostól érkezett jelzés, hogy az elmúlt 2 hétben nem volt megfelelő a közvilágítás a
településen. A hivatalba bejelentett hibák továbbításra kerültek a DÉMÁSZ Zrt. ügyfélszolgálata
felé, illetve személyes megkeresésre a DÉMÁSZ Zrt. munkatársai kijöttek és azt a tájékoztatást
adták, hogy felújítást végeztek a rendszeren, ami sajnos olyan műszaki hibát tartalmazott, amire
csak a későbbi időszakban jöttek rá.
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Azt kérték ha valamelyik utcában probléma van a közvilágítással, akkor azt jelezzék az
ügyfélszolgálatuknak vagy az Önkormányzatnak telefonon, személyesen vagy e-mailben.
A jövő héten több utcában nem lesz áram napközben. A Munkácsy utcai tulajdonosok azzal
keresték meg a tavaly év végén az önkormányzatot, hogy áramingadozás tapasztalható a
hálózaton. Ezt a DÉMÁSZ Zrt. kivizsgálta és terveik szerint pont ebben az időszakban fogják a
hálózatot bővíteni, ezért elnézést kérnek mindenkitől, de ezután sokkal jobb lesz a hálózat.
Szennyvíz témában felkérte Dr. Bánfi Margit jegyzőt a bővebb tájékoztatásra.
Dr. Bánfi Margit jegyző elmondta, a képviselő-testület legutóbb a júniusi ülésén foglalkozott a
szennyvízberuházással. Akkor olyan döntés született, hogy támogatja Sándorfalva-Szatymaz
települési agglomeráció szennyvíztisztító csatornahálózatának és szennyvíztisztító telepének
megvalósításáról szóló szerződésekből eredő hibás teljesítéssel kapcsolatos igények érvényesítését. Az ügyvéd úrral megkötésre került a megbízási szerződést miután a társulás azt elfogadta.
Az ügyvéd úr július végén megkereste a kivitelezőt és a mérnököt azokkal a kérdésekkel,
amelyek a hibás teljesítés kapcsán nyilvántartásainkban szerepeltek. A kérdésekre egyedül a
kivitelező válaszolt augusztus végén, kizárva azt, hogy az előzetes bizonyításról tárgyalás
történjen, az egyéb hibákról hajlandóak tárgyalni, de szerintük ezt a szerződés szerint választott
bírósági eljárás keretében kellene megtenni.
Ezzel kapcsolatban visszaírtunk a kivitelezőnek, várjuk a válaszát, hogy mit szeretne megtudni a
választott bíróságtól, mi az, ami nem világos számára. Ráadásul a cégtől folyamatosan olyan
személy ír alá a kivitelező nevében, akinek a képviseleti jogosultsága nem látszik, a cégnyilvántartásban nem található a neve. Többszöri felszólítás ellenére sem hajlandóak bizonyítani,
felhatalmazást csatolni arról, hogy aki aláír, az jogosult a kivitelezőt képviselni.
Ezekből is látszik, hogy nem volt könnyű az egyeztetés.
Időközben lezajlott július elején a szokásos évi garanciális bejárás, amihez összesen 358 hibát
jelentett be az önkormányzat a kivitelezőnek és a Fidic mérnök műszaki ellenőrnek, aki viszont
úgy döntött, hogy ezekből csak 121 hibát hajlandó átnézni és azokra azt mondani, hogy a
kivitelező javítsa ki őket. 237 hibára azt mondta a mérnök, hogy ezekkel most nem kell
foglalkozni, majd csak a garanciális időszak lejártakor. 121 hiba javítását jelentette le a
kivitelező szeptember 15-ig. Az utcafórumokon is jelezte a lakosság, hogy egyáltalán nem
megfelelő módon történtek a javítások. Valószínűleg nincsenek meg, illetve a kollegák ezekben
a napokban járják a várost, ezeket dokumentálják.
A képviselő-testület és a társulás döntésének megfelelően a perindítás a következő lépés. Az
ügyvéd úr segítségével a kötelező előzetes egyeztetések megtörténtek. Ha a kollegák ellenőrzései
befejeződtek, akkor a szükséges perindítás megkezdődhet. Az üzemeltető Alföldvíz Zrt.
folyamatosan jelzi, hogy az előzetes bizonyítás tárgyát is képező vegyszeradagolók meg nem
építése sok kárt okozott eddig is a szennyvíztisztító telepen. Ez azt jelenti, hogy folyamatosan
korrodálódik a szennyvíztisztító telep. A probléma elhárítására kb. 12,5 millió forintos beruházásra volna szükség. Ezen beruházás elvégzéséhez minden lépést megtesz az önkormányzat a
következő 1 hónapban, hogy előrelépés történjen. A szennyvíztisztító telepen újabb problémát
jelzett az üzemeltető az irányítástechnikával kapcsolatban. Nem kapták meg a forráskódnak
nevezett kódot, amivel a szennyvíztisztító telep leállása esetén az informatikai rendszert újra
tudnák indítani. A telep leállása 1-2 hétig nem okozna gondot, de utána beláthatatlanok a
következmények. Ebben az ügyben is folynak a tárgyalások.
Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester kiegészítésként elmondta, amikor a szennyvíz
témáról van szó, nem szabad elfelejteni, hogy nem csak Sándorfalvát kell említeni, hanem
Szatymazt is, mert a társulás a két településről szól. Sándorfalván szeptember 15-ig elvégezték a
garanciális javításokat, melyeknek a visszaellenőrzése is megtörtént. Szatymazon még csak
tegnap kezdték el a garanciális javítást.
Akkor lehet csak a bírósághoz fordulni, ha Szatymazon is megtörtént a garanciális javítás és
annak visszaellenőrzése.
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Kérdés, vélemény, hozzászólás
Darázs Sándor képviselő szerint az egész szennyvízberuházásban egyetlen hiba van, az, hogy
rossz, úgy ahogy van. A hivatali kimutatásban 584 hiba szerepel, illetve a közútkezelő is azt írta,
hogy tovább süllyedt a csatornázás nyomvonala 627 m hosszan, ott alapcserére és aszfaltszőnyegezésre is szükség van. Minden egyes bekötésnél, például a Csongrádi utcában is, döccen a jármű, amikor keresztülhalad rajta. A foldozásokat szinte minősíthetetlen módon végezték.
Mint már említette, véleménye szerint ez a beruházás 100 milliós nagyságrendű kárt okozott
Sándorfalvának. Most kiderült, hogy a telepnél is van probléma, ismert a Munkácsy utcai probléma is. Az a kérése, hogy Szatymazzal közösen a lehető legrövidebb időn belül konkrét és gyors
lépéseket tegyenek annak érdekében, hogy az 5. év letelte előtt megfelelő módon javításra kerüljenek a problémák, legyen perindítás a bíróságnál, nehogy leteljen a határidő. Ha mégis megtörténik, onnantól kezdve a tartalékként megmaradt pénzösszeg véleménye szerint nem lesz elég a
hibák kijavítására.
Dr. Bánfi Margit jegyző megjegyezte, Darázs képviselő úrral egyetért a bankgarancia lehívására vonatkozóan, mindent meg is tesznek ennek érdekében. A bankgarancia látszólag csak a polgármester aláírását igényli, gyakorlatban viszont biztos, hogy a kivitelező megkérdőjelezi ennek
jogosultságát. Azt csak felelősséggel szabad lehívni akkor, ha a pert garantáltan nem veszíti el az
önkormányzat és szakmai anyaggal alátámasztotta ezen lépését. Ekkora összeg lehívása visszafizetés esetén ugyanakkora kárt tud okozni a településnek, mint amekkora kárt a kivitelezés okozott.
Nem kérdés, hogy igaza van Darázs képviselő úrnak, ugyanakkor a műszaki átadást-átvételt követően, amikor a Fidic mérnök műszaki ellenőr azt mondta, hogy a kivitelezést befejezték és kiváló minőségben a város rendelkezésére áll, a szerződés aláírásra került, akkor az egész ügy áttért egy másik útra, amiből csak úgy tud az önkormányzat szabadulni, ha a jogszabályok pontos
betartása mellett lépésről lépésre halad az igényei érvényesítésével. Addig, amíg a kivitelezés
során azt le lehetett volna állítani, újra lehetett volna készíttetni, be lehetett volna jegyezni az
építési naplóba, stb., ma már ezen lehetőségek közül semmi nem áll rendelkezésre. Kizárólag a
jogi út maradt, ami a jelen jogszabályi környezetben meghatározott lépésekkel járható végig úgy,
hogy a város közössége ennél nagyobb hátrányt már ne szenvedjen.
Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester megjegyezte, ezek a lépések megtörténtek. A júniusi
testületi ülésen megerősítést kért a képviselő-testülettől, hogy a társulásnál, mint polgármester
képviselve Sándorfalvát, megtörténjen az ügyvéd képviseletre történő felkérése. Az írásbeli beszámolóban is szerepel, hogy augusztus 8-án egyeztetés volt, melyet – attól függetlenül, hogy a
társulás képviseletében a polgármesterek is jelen voltak – már az ügyvéd úr bonyolított le. Amint
jegyző asszony is említette, nem olyan egyszerű a bankgarancia lehívása. A szabályokat betartva,
már megtörténtek az első lépések.
Dr. Bánfi Margit jegyző megjegyezte, a jelenlegi számok a legutolsó ellenőrzés állapotát tükrözik, az adott időpillanatban érvényesek. Más is mondhat egy számot, képviselő úr is mondhat
egy számot, a számok az ellenőrzések tükrében változnak. Mire a per elindításra kerül, egy újabb
szám is megjelenhet.
Dudás Zoltán képviselő közölte, az elmúlt pár hét, illetve hónap kedvenc témája volt a 4519.
számú közút, amit mindenki használ és tapasztalja az állapotát. Polgármester asszonytól többször
elhangzott, hogy ezt kampány célra próbálom meg felhasználni. Az biztos, hogy jobb és bal oldali kátyú nem létezik, tehát az út vagy jó vagy rossz. Mindenki ki tudja alakítani róla a véleményét. Szeretné megtudni, hogy a polgármester asszonynak mi a véleménye az útról, mert elhangzott a Hír TV-s riportban, hogy a polgármester szerint ez jó, a lakossági fórumokon viszont az
hangzott el, hogy hamis dolgot állított a Hír TV ezzel kapcsolatban.
Megkérdezte, történik-e ezzel kapcsolatban helyreigazítás?
Többször jelezte már, hogy a Pozsonyi utcában van egy járhatatlan járdaszakasz.
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Kérte, hogy legyen kiirtva a növény, ami az évek hosszú során kinőtt és megakadályozta, hogy a
gyalogosok rendesen tudjanak járni. Mivel ez nem történt meg, a hétvégén ezt kitakarította, kiirtotta a több éves ecetfákat és az olyan növényeket, amelyek akadályozták a gyalogosok átjárását.
Meg szeretné kérdezni, hogy mi az álláspont ezzel kapcsolatban, természetes-e, hogy ezt neki
kell kitakarítani?
Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester közölte, az 5. napirendi pont a 2017. évi közérdekű
védekezést elvégző gazdálkodó szervezetek meghatározása ehhez kapcsolódik. Pont az ilyen
közterületek gyomtalanítására kíván az önkormányzat pénzt adni a SÖV Kft-nek. A jelenlegi
szabályok alapján minden ingatlantulajdonosnak saját magának kell rendben tartania a közterületét, ha van kövesút, akkor a kövesút széléig, ha nincs, akkor az út közepéig. Mint polgármester,
nem dönthet úgy a közösség pénzéről, hogy ha valaki ezt nem végzi el, akkor kirendeli a SÖV
Kft. dolgozóit, arra kényszerítve az ügyvezető igazgatót, hogy oldják meg a gaztalanítást és ezzel
költség keletkezzen a Kft-nél. Erre nincs felhatalmazása. Az 5. napirendi pont előterjesztése teremti meg a lehetőséget és jogi alapot arra, ha ilyen munkálatokat végeztet el az önkormányzat –
természetesen hatósági eljárás után –, akkor azt rá lehessen terhelni pl. az ingatlanra. Ha valaki
társadalmi munkát végez, akkor nem hárul költség a településre, ha a polgármester a SÖV Kft-t
utasítja a munkálatok elvégzésére, akkor költség keletkezik. Ezzel kapcsolatban bővebb kiegészítést kért a jegyzőtől.
Dr. Bánfi Margit jegyző közölte, az 5. napirendi pont keretében kíván válaszolni a képviselő
úrnak.
Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester elmondta, a 4519-es útról több médiafelületen lehetett olvasni. Továbbra is fenntartja véleményét, hogy ez kampánycélú volt.
Időrendben visszafelé ezek történtek: ez év májusában felmarásra került Sándorfalva belterületén
a Sövényházi út nagy része és a külterület egy része is. Amikor Dudás Zoltán előtt is felmarásra
került az út, akkor váltak érdekessé a történések.
Mint polgármester, a legjobb utakat és a legjobb szolgáltatást szeretné a lakosoknak. Olyan vélemény is elhangzott, hogy így balesetveszélyes az út, de például utcafórumon pont azt kérdezték, hogy az Alkotmány körutat miért nem lehet felmaratni, mert az ott lévő mély nyomvályúk
sokkal balesetveszélyesebbek. Az út megújulása érdekében segítségért fordult a megyéhez, az
országgyűlési képviselőhöz. Nem tartja szerencsésnek olyan dolog miatt kivinni az embereket az
utcára, mint például ez az út, mert ez ügyben nem a megyében születik meg a döntés. A Magyar
Közút Zrt. is egy hatóság, nem tudnak csak úgy átcsoportosítani összegeket.
A Hír TV-ben megjelent polgármesteri nyilatkozat nem úgy történt. Mint az utcafórumon is elmondta, egy péntek délután felhívta telefonon egy fiatalember hívószám kijelzés nélkül, hogy a
Hír TV munkatársa. Magánszámról bárki telefonálhat, tehát egyáltalán nem volt biztos, hogy
tényleg a tévé munkatársáról van szó. Egy kérdést szeretett volna feltenni: Mi a polgármester
véleménye arról, hogy délelőtt a megye tárgyalta ezt az ügyet? Közölte vele, nem tudta, hogy
tárgyalta a megye, így erről nem tud nyilatkozni.
Addig-addig kérdezgetett dolgokról, hogy válaszolt rá. A végén látható, ha valaki megnézte a
tudósítást, mint válaszadó polgármesternek sem a fényképe, sem a neve nem szerepel a tudósításban, és egyáltalán nem mondott olyan dolgokat, amiket a tévében állítottak. Mivel nem írták
le, hogy Sándorfalva város polgármestere nyilatkozott, ezért nem kért helyesbítést, de mindenkinek elmondta, hogy nem mondott ilyeneket.
Megkérdezte a riporter, mi a véleménye arról, hogy a Jobbik felkarolta ezt az ügyet.
Újra elmondta, hogy a Magyar Közút Zrt. és egy kisváros közös ügyéből, ami a települést érinti
– egy párt, mert jönnek a választások – ebbe kapaszkodva kampányügyet csinál. Megkérdezték
még, hogy mi a lakosság véleménye. Azt válaszolta, hogy nem beszélt minden lakossal, hiszen
8288 fő él Sándorfalván. Lehet olvasni facebookon olyan véleményt, hogy rossz az út, de olyat
is, hogy rossz az út minősége, de még mindig jobb, mint a nyomvályú.
Elmondta még a Hír TV munkatársának, hogy ebben az ügyben nagy torzítások vannak.
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A mai napig lehet olyan cikkeket olvasni az interneten, ahol a fénykép „Sándorfalva gyönyörű
hegyeit és hatalmas kátyúit” tartalmazza. Van olyan terület, amit Szaporhegynek hívnak, de ott
sem található hegy és akkora kátyúkat sem látni Sándorfalva útjain. A Magyar Közút Zrt. is jelezte, hogy amikor ők interjút adtak, azt a végén szavanként vágták össze, nem az eredeti választ
adták le. Továbbra is az a véleménye, hogy nem jó az út, el kell indulni, hogy ne csak a következő 12 éves tervben kerüljön sor a javításra. Ahogy elindult a Sándorfalva-Zsombó összekötő út
javítása, a következő évre már egyeztetés alatt van az Alkotmány körút is. Remélhetőleg hamarosan bele fog kerülni a közút javítási munkáiba.
Sebestyén András képviselő megjegyezte, Darázs képviselő úr azt mondta, hogy a szennyvízberuházás úgy rossz, ahogy van. Saját véleménye szerint Sándorfalván a szennyvíz beruházás jó,
csak a kivitelezéssel van baj. A szennyvízberuházás nagyon fontos kérdés volt a város életében.
Valóban igaz, hogy a kivitelezés olyan, amilyen. Polgármester asszony és jegyző asszony mindent megtesz, hogy jogi úton rendezni tudják a dolgot. Valóban igaz, amit Darázs képviselő úr
mondott, hogy a városnak több 100 milliós kárt okozott a beruházás. Ami viszont fontos, hogy
Sándorfalván 4 milliárd forint értékben készült el a beruházás és ez az ingatlanoknak értéknövekedést hozott. A beruházás nagyon fontos volt és a város lakói élvezik az értéknövelő tényezőjét.
Sajnos a helyreállítás nem megfelelő minőségű volt.
Dudás képviselő úr úttal kapcsolatos felvetésére reagálva elmondta, érdemben a képviselőtestület arról tud tárgyalni, ami az övé. Ez az út Sándorfalván megy keresztül, de nem Sándorfalváé. Amíg nem történik nem a helyreállítás, mindenki az útviszonyoknak megfelelően közlekedjen. Behatároltak az úttal kapcsolatos önkormányzati lehetőségek.
Dudás Zoltán képviselő elmondta, a polgármester asszony is kimondta, hogy nem jó az út.
Akkor ez nem kampány. Ha valaki azt szeretné, hogy jó legyen az út, az nem kampány kérdése.
Azt gondolja, további lépéseket kellene tenni, számtalan lehetőség van. A Megyei Közgyűlésnek
sincs beleszólása abba, hogy milyen ez az út és mégis elfogadtak egy olyan jellegű dolgot, amiből kiderült, hogy az nem jó. A testület is kimondhatná, hogy az út nem jó és legyen lépések a
javítására, hogy európai minőségű úton lehessen megközelíteni Sándorfalvát. Tegyen a testület
lépéseket azért, hogy jobb legyen az út.
Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester közölte, a kért lépések már megtörténtek. A Csongrád Megyei Közgyűlés nem hozott határozatot, az elnök úr azt mondta, ő jár el az ügyben. Az
előrelépés Sándorfalván is megtörtént, az országgyűlési képviselő segítségét kértük és más úton
is elindultunk az útjavítás érdekében.
Darázs Sándor képviselő sajnálatát fejezte ki, hogy Sebestyén András félreértette. Már 1995ben kötöttek együttműködési megállapodást a települések és 1999-re elkészült a vízjogi létesítési
engedély. Nem a szennyvízhálózat kiépítésére mondta, hogy rossz, hanem a kivitelezésre. A hivatal általi kimutatás és a közútkezelő szerinti hibák több 100 millió forint helyreállítási igénnyel
érnek fel, amire nem elég a bankgarancia. Ezért kérte a mielőbbi tárgyalásokat Szatymazzal még
az 5 év letelte előtt, hogy ne saját költségvetésből kelljen megoldani a javításokat.
Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester szavazásra bocsátotta a polgármesteri beszámolót az
elhangzott kiegészítésekkel.
A Képviselő-testület a határozati javaslatot 4 igen szavazattal és 2 tartózkodással elfogadta és az
alábbi határozatot hozta:

158/2017.(IX.28.) Kt. határozat
Tárgy: Beszámoló a Képviselő-testület jogkörében a két ülés között kiadott döntésekről,
utasításokról, fontosabb tárgyalásokról, valamint a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról
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Határozat
Sándorfalva Városi Önkormányzat 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. Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester
2. Irattár

2. Napirendi pont
SÖV Sándorfalva Önkormányzati Vagyonkezelő Közhasznú Nonprofit Kft. 2017. I. félévi
mérleg- és eredmény kimutatása, tevékenységéről szóló tájékoztatója
Előadó: Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 4. sz. melléklete.)
Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester elmondta, a társaság 2017. I. félévi mérlegösszege
38.196 e Ft. A gazdálkodásban 6.490 e Ft vállalkozási eredmény mutatható ki. Az eredményt
4.167 e Ft előrehozott támogatási összeggel csökkenteni kell, mert 1 hónapot előre igényelt a
Kft. az önkormányzattól. A korrigált eredmény 2.323 e Ft. Ez a tavalyi évi -3.500 e Ft negatív
eredménnyel szemben pozitív változás.
Deák Sándor ügyvezető igazgató elmondta, 2016. év végén megközelítőleg 3,5 millió forintos
veszteséggel zárt a Kft. 2017. első négy hónapjában főkönyvi kivonat szerint 7,8 millió forint
volt a veszteség. 2017. I. félévére ez már 2,5 millió forint pozitív eredménybe fordult át. Ez a
tájékoztató legfontosabb része.
A polgármester kérte a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság véleményét, melyet a
bizottság elnökének távollétében Sebestyén András bizottsági tag ismertet.
Sebestyén András PTB tag elmondta, a bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a
testületnek a SÖV NKft. 2017. I. félévi mérleg- és eredmény kimutatását és tájékoztatóját.
Kérdés, vélemény, hozzászólás
Darázs Sándor képviselő közölte, örül, hogy pozitív eredményről szól a beszámoló. Jó lenne
megbízható közfoglalkoztatottakat kijelölni, hogy azokon a helyeken, ahol megáll a víz az úton,
nyissanak egy kis árkot, hogy a víz lefolyjon az útpadka mellett az árokba. Ezzel megelőzhető
lesz, hogy tönkremenjenek az utak.
Deák Sándor ügyvezető igazgató elmondta, jelenleg is folyik az útpadkák kézi erővel történő
megszüntetése. Látható, hogy ennek érdekében évek óta nem sok minden történt. Van, ahol akár
30-40 cm magas a padka, ami balesetveszélyes. Előzetes kalkuláció alapján ezek megszüntetése
több 10 millió forintba kerülne. Most csak a legszükségesebb helyeken kerülnek elvégzésre ezen
munkálatok.
Darázs Sándor képviselő szerint egy háromszög alakú kapával egy személy gyorsan meg tudja
oldani a vízelvezetést az útról egy kis árok kialakításával. Nem arra gondolt, hogy több 10 km
hosszan fel kell nyesni az útpadkát. Az utak állapotát kell megőrizni és a balesetveszélyt
elkerülni.
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Deák Sándor ügyvezető igazgató megjegyezte, értette a kérdést, csak jelezte, hogy jelenleg is
folynak ezek a munkálatok, melyek kiegészítésre kerülnek a képviselő úr által jelzett munkákkal.
Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester elmondta, egész évben szó volt arról, hogy paritásba
kellene hozni az üzleti tervet és a mérleget. A lakossági fórumon is szóba került, hogy a
polgármester megígérte, a padkázás elindul. A tavalyi év üzleti tervében 2,4 millió forintot
állított be és kért a SÖV Kft. volt igazgatója padkázásra, ami nem történt meg. Ez az akkori
mérlegből nem látszott. Az ez évtől bevezetett új könyvelési rendszerben már pontosan látható,
hogy a közhasznú tevékenységre kért pénzt, mire használta fel a Kft. Örömét fejezte ki a pozitív
eredménynek, ami igazolja, hogy jól döntött a testület az új igazgató megválasztásakor.
Sebestyén András képviselő elmondta, az utcafórumokon is az egyik legfontosabb téma volt a
padkázás. Felkérte a Kft. ügyvezetőjét, hogy a következő évi költségvetés összeállításakor erre
egy reális összeget tervezzen be. Erre a munkára nagy igénye van a város lakosságának.
Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
A Képviselő-testület a határozati javaslatot 6 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot
hozta:

159/2017.(IX.28.) Kt. határozat
Tárgy: SÖV Sándorfalva Önkormányzati Vagyonkezelő Közhasznú Nonprofit Kft.
2017. I. félévi mérleg- és eredmény kimutatása, tevékenységéről szóló beszámolója
Határozat
Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a SÖV Sándorfalva Önkormányzati Vagyonkezelő Közhasznú Nonprofit Kft. 2017. I.
félévi mérleg- és eredmény kimutatását, valamint az ezen időszakban
végzett tevékenységéről szóló beszámolóját az előterjesztés melléklete
szerinti tartalommal elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester
Dr. Bánfi Margit jegyző
A határozatról értesítést kap:
1. Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester
2. Dr. Bánfi Margit jegyző
3. Lázár Margit megbízott gazdálkodási csoportvezető
4. Deák Sándor, SÖV Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője
5. Irattár

3. Napirendi pont
Beszámoló a Sándorfalvi Pipacs Óvoda 2016. évi munkájáról, a 2017/2018. nevelési év
munkatervének véleményezése
Előadó: Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 5. sz. melléklete.)
Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester elmondta, a beszámoló alapján az intézmény alapvető célja a pedagógiai munka színvonalának növelése, a gyermekek esélyegyenlőségének biztosítása, az intézményen belüli szakmai, pedagógiai együttműködés minden résztvevője számára
kölcsönös előnyök biztosítása.
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Az óvoda munkatervéhez ki kell kérni a fenntartó véleményét. Ezek alapján két határozatot kell
hoznia a testületnek.
A polgármester kérte a Művelődési, Oktatási, Egészségügyi és Szociális Bizottság véleményét.
Farkas Árpád MOESZB elnök elmondta, a bizottság megtárgyalta és 6 igen szavazattal elfogadásra javasolja a testületnek a határozatokat. Véleménye szerint a 2016 szeptembere óta eltelt
időszak igazolja a testület jó döntését az óvoda fenntartói jogának átvételére, valamint az óvodavezető kinevezésére vonatkozóan.

Kérdés, vélemény, hozzászólás
Kérdés, vélemény, hozzászólás nem hangzott el.
Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester szavazásra bocsátotta az óvoda 2016. évi munkájáról
szóló beszámolóra vonatkozó határozati javaslatot.
A Képviselő-testület a határozati javaslatot 6 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot
hozta:

160/2017.(IX.28.) Kt. határozat
Tárgy: Beszámoló a Sándorfalvi Pipacs Óvoda 2016/2017-es nevelési évben végzett munkájáról
Határozat
Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Sándorfalvi
Pipacs Óvoda 2016/2017-es nevelési évről szóló beszámolóját megtárgyalta és a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.
A határozatról értesítést kap:
1. Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester
2. Dr. Bánfi Margit jegyző
3. Kiss Éva intézményvezető, Sándorfalvi Pipacs Óvoda
4. Irattár

Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester szavazásra bocsátotta az óvoda 2017/2018. nevelési
évének munkatervére vonatkozó határozati javaslatot.
A Képviselő-testület a határozati javaslatot 6 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot
hozta:

161/2017.(IX.28.) Kt. határozat
Tárgy: Sándorfalvi Pipacs Óvoda 2017/2018. nevelési évre vonatkozó munkaterve
Határozat
Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a nevelésioktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 3. § (1) bekezdése alapján megtárgyalta a Sándorfalvi Pipacs Óvoda ezen határozat mellékletét képező, 2017/2018. nevelési évre vonatkozó munkatervét.
A munkatervre észrevételt nem tesz, azzal egyetért.
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A határozatról értesítést kap:
1. Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester
2. Dr. Bánfi Margit jegyző
3. Kiss Éva intézményvezető, Sándorfalvi Pipacs Óvoda
4. Irattár

4. Napirendi pont
Sándorfalvi Pipacs Óvoda Pedagógiai Programjának módosítása
Előadó: Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 6. sz. melléklete.)
Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester elmondta, a pedagógiai programot a nevelőtestület
fogadja el és az intézményvezető hagyja jóvá, ami a fenntartóra is kötelezettséget jelent, azt a
fenntartónak kell jóváhagynia. Kidolgoztak egy egészségfejlesztő programot, mely a Pipacs
Program melléklete lesz.
A polgármester kérte a Művelődési, Oktatási, Egészségügyi és Szociális Bizottság véleményét.
Farkas Árpád MOESZB elnök elmondta, a bizottság megtárgyalta és 6 igen szavazattal elfogadásra javasolja a testületnek a határozatot. Az egészségfejlesztési program tökéletesen kiegészíti
a pedagógiai programot.

Kérdés, vélemény, hozzászólás
Kérdés, vélemény, hozzászólás nem hangzott el.
Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester szavazásra bocsátotta az óvoda pedagógiai program
módosítására vonatkozó határozati javaslatot.
A Képviselő-testület a határozati javaslatot 6 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot
hozta:

162/2017.(IX.28.) Kt. határozat
Tárgy Sándorfalvi Pipacs Óvoda Pedagógiai Programjának módosítása
Határozat
Sándorfalva Városi Önkormányzat képviselő-testülete az Nktv. 83. §
(2) bekezdése alapján a Sándorfalvi Pipacs Óvoda Pedagógiai Programjának ellenőrzését elvégezte.
Az Nktv. 26. § (1) bekezdése alapján megállapítja, hogy a határozat
mellékletét képező Sándorfalvi Pipacs Óvoda Pedagógiai Programja
nem tartalmaz olyan rendelkezéseket, amelyekből a képviselőtestületre, mint fenntartóra többletkötelezettség hárulna, ezért a programban foglaltakkal egyetért.
A határozatról értesítést kap:
1. Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester
2. Dr. Bánfi Margit jegyző
3. Kiss Éva intézményvezető, Sándorfalvi Pipacs Óvoda
4. Irattár
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5. Napirendi pont
2017. évi közérdekű védekezést elvégző gazdálkodó szervezet meghatározása
Előadó: Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 7. sz. melléklete.)
Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester felkérte Dr. Bánfi Margit jegyzőt az előterjesztéssel
kapcsolatos bővebb tájékoztatásra.
Dr. Bánfi Margit jegyző elmondta, Sándorfalva Város Képviselő-testülete vélhetően a település
természetvédelmi környezetben történő elhelyezkedése miatt is hangsúlyos szerepet fordít közterületei minőségére és rendben tartására. Ennek egyik jele például, hogy a testületi üléseken, a
polgármesteri tájékoztató részeként, ezzel kapcsolatban szinte minden ülésen hangoznak el kérdések. Természetesen a Közös Hivatal is kiemelt figyelmet fordít erre. A helyi jogszabályalkotás
területén igyekszünk minden feltételt megteremteni, amivel ezeknek az elvárásoknak maximálisan eleget lehet tenni.
Ennek első lépése volt nyár elején a közösségi együttélés szabályairól, valamint az ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló önkormányzati rendelet módosítása, amely a közterületeket érintően lehetővé tette, hogy természetes személy 20.000-200.000 forintig terjedő, jogi
személy 50.000-2.000.000 forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható legyen, ha az előtte
levő közterületet, illetve a helyi rendelet szerinti szabályokat nem tartja be.
Június elejétől 69 esetben történt intézkedés olyan ingatlanok esetében, ahol a területet gazosnak
számított a helyi rendelet alapján. Az egyik megoldás önindigós felszólító tömb használata, a
felszólítás postaládába bedobása, majd a visszaellenőrzés 8 napos időköz biztosításával annak
érdekében, hogy aki dolgozik, ne kényszerüljön szabadság kivételére. Ez 100%-os hatékonyággal működik. Az illetékesek levágták a füvet.
A következő fokozatot azok az ingatlanok jelentik, ahol a tulajdonos nem él Sándorfalván. Ők
postán kapnak felszólítást. Az esetek nagy részében ezek a felszólítások is eredménnyel járnak.
A 69-ből 7 felszólítás feljelentéssel, bírsággal végződött.
Legnagyobb gondot azok az ingatlanok jelentik, amelyek oly mértékben eladósodtak, hogy a
tulajdonosok nem fellelhetők, a bankok jelzálogjogot jegyeztettek be az ingatlanra, az árverések
lassú ütemben történnek. Ebben az évben 1 ingatlanárverés volt.
Az előterjesztés újabb lépés abba az irányba, hogy a közérdekű védekezést el lehessen rendelni.
Jogszabály, kormányrendelet szigorúan előírja az ilyen szolgáltató kijelölését, ezt tartalmazza a
határozat.
Lehetőségünk nyílik majd például a Pozsonyi utcai ingatlan esetében – ha annak feltételei fennállnak – a közérdekű védekezés elrendelésére, ha elfogadja a testület a SÖV Kft. megbízásával
az ingatlan előtti terület rendbe tételét.
Képviselő úrral ellentétben az önkormányzatnak az a hátránya, hogy sem mint Közös Hivatal,
sem mint önkormányzat, nem mehet oda önkényesen senkinek a területére.
Amit képviselő úr megtett, azt az önkormányzat nem teheti meg. Ehhez a vonatkozó törvényi és
kormányrendeleti szabályozások többszakaszos eljárást írnak elő, amit végig kell járni. Megalkotásra került június végén a rendelet, ami most kiegészül egy határozattal. A költségvetési fedezet
biztosított, így ezzel sok problémát meg lehet oldani.
A polgármester kérte a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság véleményét.
Sebestyén András PTB tag elmondta, a bizottság megtárgyalta és egyhangúlag elfogadásra
javasolja a testületnek a SÖV NKft. közérdekű védekezés elvégzésére történő kijelölését.
Kérdés, vélemény, hozzászólás
Darázs Sándor képviselő közölte, örül az előterjesztésnek, hiszen megvalósulás esetén jelentős
mértékben befolyásolni fogja a településképet.
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Kérte a jegyző asszonyt, hogy a közérdekű védekezés elrendelését minden esetben kövesse felelősségre vonás, valamint ha lehetőség van rá, a költség kerüljön átterhelésre.
Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester megkérdezte, büntetésre gondolt-e a képviselő úr?
Darázs Sándor képviselő közölte, igen.
Dr. Bánfi Margit jegyző megjegyezte, megérti a képviselő úr kérését, de ebben a kérdésben
ezen a módon nem utasíthat. Természetesen ugyanazt szeretné elérni az önkormányzat is, az adatok is ezt támasztják alá.
Dudás Zoltán képviselő szerint ezt az eljárásrendet alkalmazva a közeljövőben ilyen nem fordulhat elő többet. Megkérdezte, ha mégis hasonló helyzet adódik, akkor vélhetőleg valaki valamit nem vett észre, ugye?
Dr. Bánfi Margit jegyző elmondta, ez azt jelenti, hogy a 9 problémás ingatlan esetében az említett eljárás elindításra kerül. Ha sikerül eredményesen végigvinni, akkor igen. Nem ígérheti meg,
hogy mindegyik ezzel zárul. Ha a törvényben, kormányrendeletben valamint a helyi rendeletben
előírt feltételek lehetővé teszik, minden esetben elrendelésre kerül a közérdekű védekezés és a
közigazgatási bírság kiszabása is megfontolás tárgya lesz.
Búza Katalin alpolgármester megjegyezte, valamennyi képviselő társa olvashatta, hogy az önkormányzatnak meg kell előlegezni a védekezés költségét és valószínű, hogy sosem térül vissza,
illetve ennek a veszélye fenn áll. Benne van az anyagban, amiről a két képviselőtársa beszélt.
Dr. Bánfi Margit jegyző közölte, ez nem visszatartó erő, attól a hivatal teszi a dolgát.
Sebestyén András képviselő elmondta, a pénzügyi bizottsági ülésen nyomatékosan elhangzott,
hogy a 250.000 forint az utolsó negyedévre vonatkozik, a következő évre arányosan nagyobb
összeg kerül betervezésre.
Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester közölte, mindig köszönettel veszi, ha Darázs képviselő úr jelzi a hivatal felé, hogy milyen hibákat lát a településen. Arra kérte képviselőtársait, ha
ők is látnak hibákat, akkor a hivatalnál jelezzék, ne a SÖV Kft. igazgatója felé.
A képviselőknek nincs utasítási joga a SÖV Kft. igazgatója felé különféle munkák elvégzésére,
csak a képviselő-testület dönthet munkák elvégzéséről.
Nem szeretné még egyszer azt hallani, hogy egy képviselő azzal megy oda a SÖV Kft. igazgatójához, hogy egy munkát végezzen el, mert ha nem, akkor az megy fel a facebookra. Kérte a képviselőtársait, hogy ilyen ne forduljon elő, az igazgatónak nincs ilyen jogosítványa.
Búza Katalin alpolgármester kérte, hogy ne csak a rosszat és a hibát vegyék észre, hanem a jót
és a szépet is.
Dudás Zoltán képviselő megkérdezte, jól értette-e, hogy alpolgármester asszony megköszönte
neki, rendbe tette az adott járdarészt? Ha neki szólt, akkor köszöni szépen.
Búza Katalin alpolgármester megjegyezte, Dudás képviselő úr félreértette, nem neki szólt a
mondata.
Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester szavazásra bocsátotta a közérdekű védekezést
elvégző gazdálkodó szervezet meghatározására vonatkozó határozati javaslatot.
A Képviselő-testület a határozati javaslatot 6 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot
hozta:
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163/2017.(IX.28.) Kt. határozat
Tárgy: 2017. évi közérdekű védekezést elvégző gazdálkodó szervezet meghatározása
Határozat
1. Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. évben Sándorfalva Város belterületén elrendelendő közérdekű védekezések elvégzésével a SÖV Sándorfalva Önkormányzati Vagyonkezelő Közhasznú Nonprofit
Kft-t bízza meg az általa adott árajánlat alapján.
2. A Képviselő-testület a közérdekű védekezés ellenértékének fedezetére Sándorfalva Város Önkormányzat költségvetésének dologi kiadásai terhére
bruttó 250 000 Ft összeget különít el.
3. A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy a 2. pontban megfogalmazottakat Sándorfalva Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló
2/2017.(II.10.) Ör. rendeletének módosításával az Ör. 3. számú mellékletének 24. során szereplő Egyéb dologi kiadások terhére vezesse át.
A határozatról értesítést kap:
1. Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester
2. Dr. Bánfi Margit jegyző
3. Dr. Török Éva aljegyző
4. Lázár Margit mb. gazdálkodási csoportvezető
5. Deák Sándor SÖV Kft. ügyvezető igazgató
6. Irattár

6. Napirendi pont
Csatlakozási szándék kifejezése a „Bursa Hungarica” Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2018. évi pályázati fordulójához
Előadó: Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 8. sz. melléklete.)
Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester az előző évekhez hasonlóan most javasolta a Bursa
Hungarica ösztöndíjrendszerhez mindkét típusához való csatlakozást. A 2016. évben
megállapított 5.000 forint hó/fő támogatási összeget javasolta továbbra is meghatározni.
A polgármester kérte a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság, valamint a Művelődési,
Oktatási, Egészségügyi és Szociális Bizottság véleményét.
Sebestyén András PTB tag elmondta, a bizottság megtárgyalta és egyhangúlag elfogadásra
javasolja a testületnek az ösztöndíjpályázathoz való csatlakozást.
Farkas Árpád MOESZB elnök elmondta, a bizottság megtárgyalta és 6 igen szavazattal elfogadásra javasolja a testületnek az ösztöndíjpályázathoz való csatlakozást.
Kérdés, vélemény, hozzászólás
Kérdés, vélemény, hozzászólás nem volt.
Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester szavazásra bocsátotta a “Bursa Hungarica”
ösztöndíjpályázathoz történő csatlakozásra vonatkozó határozati javaslatot.
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A Képviselő-testület a határozati javaslatot 6 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot
hozta:

164/2017.(IX.28.) Kt. határozat
Tárgy: Csatlakozási szándék kifejezése a „Bursa Hungarica” Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat 2018. évi pályázati fordulójához
Határozat
1. Sándorfalva Város Önkormányzata kifejezi csatlakozási szándékát a „Bursa Hungarica” Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj Pályázati rendszer 2018. évi pályázati
fordulójához, és Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a „Bursa
Hungarica” Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerről szóló szabályzatának
megfelelően felhatalmazza Sándorfalva Város Polgármesterét, hogy írja alá a csatlakozási nyilatkozatot, valamint a megadott határidőre juttassa el azt az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő részére.
2. Egyúttal felkéri a polgármestert, hogy 2017. október 03. napján írja ki a „Bursa
Hungarica” Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2018. évi fordulójának
„A” és „B”típusú pályázatát.
3. Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a „Bursa Hungarica” Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2018. évi pályázati fordulójában a pályázati feltételeknek megfelelő hallgatók „A” és „B” típusú pályázati támogatását egységesen 5000 Ft/fő/hó összegben állapítja meg.
4. A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy a 3. pontban foglaltakat az önkormányzat 2018. évi költségvetésének kidolgozásánál vegye figyelembe.
Határidő: 2017. október 02. (Csatlakozási nyilatkozat postázása)
2017. október 03. („A” és „B” típusú pályázatok kiírása)
Felelős: Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester
A határozatról értesítést kap:
1. Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester
2. Dr. Bánfi Margit jegyző
3. Irattár

7. Napirendi pont
Együttműködési megállapodás Szegedi Rendőrkapitánysággal térfigyelő rendszer
működtetéséről
Előadó: Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 9. sz. melléklete.)
Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester elmondta, erről már döntött a Képviselő-testület,
ugyanakkor a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság hivatala néhány észrevétellel élt felénk és
a Szegedi Rendőrkapitányság felé. Kérték a testület által már elfogadott megállapodás módosítását. A megállapodás 12. pontjában a rendőrség belső adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatáról szóló ORFK utasítás 71. pontját kérték megjelölni, illetve az egyik bizottsági ülésen bővebben is elhangzott, hogy milyen átvezetéseket kértek még, például oldalszámozást, a továbbiak15

ban szó után kettőspontot, a megállapodás mellékletének fejlécébe sorszámozást, év helyett éves
szó alkalmazását, tehát technikai módosításokat kértek. Két határozatot kell hozni, egy visszavonót és egy újat a megállapodás elfogadásáról.
A polgármester kérte az Ügyrendi és Jogi Bizottság véleményét.
Darázs Sándor ÜJB elnök elmondta, a bizottság az anyagot megtárgyalta, javasolja a korábbi
határozat visszavonását és az új előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását.
Kérdés, vélemény, hozzászólás
Kérdés, vélemény, hozzászólás nem volt.
Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester szavazásra bocsátotta az előző döntés visszavonására
vonatkozó határozati javaslatot.
A Képviselő-testület a határozati javaslatot 6 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot
hozta:

165/2017.(IX.28.) Kt. határozat
Tárgy: Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 120/2017.(VI.29.) Kt. számú
határozatának a Sándorfalva Város Önkormányzata és a Szegedi Rendőrkapitányság
közötti együttműködési megállapodás térfigyelő rendszer működtetése tárgyban
hatályon kívül helyezése
Határozat
Sándorfalva
Városi
Önkormányzat
Képviselő-testülete
a
120/2017.(VI.29.) számon hozott fenti tárgyú határozatát hatályon kívül helyezi.
Határidő: azonnal
Felelős: jegyző
A határozatról értesítést kap:
1. Polgármester
2. Jegyző
3. Szegedi Rendőrkapitányság vezetője
4. Csongrád Megyei Rendőrkapitányság vezetője
5. Irattár

Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester szavazásra bocsátotta az új együttműködési
megállapodásra vonatkozó határozati javaslatot.
A Képviselő-testület a határozati javaslatot 6 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot
hozta:

166/2017.(IX.28.) Kt. határozat
Tárgy: Sándorfalva Városi Önkormányzat és a Szegedi Rendőrkapitányság közötti együttműködési megállapodás térfigyelő rendszer működtetéséről
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Határozat
Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendőrségről
szóló 1994. évi XXXI. törvény 42. §-a értelmében az alábbi döntést hozza:
1. Sándorfalva Városi Önkormányzat javára telepített térfigyelő kamerarendszer működtetéséről a Szegedi Rendőrkapitánysággal közösen kíván gondoskodni, ennek érdekében együttműködési megállapodást
kötnek.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a melléklet szerinti
együttműködési megállapodás aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős:
polgármester
A határozatról értesítést kap:
1. Polgármester
2. Jegyző
3. Szegedi Rendőrkapitányság vezetője
4. Csongrád Megyei Rendőrkapitányság vezetője
5. Irattár

8. Napirendi pont
Döntés ifjúsági pályázat pénzmaradványának felhasználásáról
Előadó: Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 10. sz. melléklete.)
Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester elmondta, a képviselő-testület ez évben egymillió
forintot különített el a költségvetésből ifjúsági, közösségi terek és ifjúsági programok
pályázatának kiírására. A közösségi tér fejlesztésre beérkezett pályázatról már döntött a
MOESZB. Az ifjúsági közösségi program pályázatra nem érkezett pályázat.
Két határozati javaslat került a képviselő-testület elé. Javasolta, hogy az ifjúsági alap maradék
keretét, 500.000 forintot ne írja ki újra a képviselő-testület, hanem a Kis körúti játszótér
fejlesztésére fordítódjon. A második határozati javaslat arról szól, hogy az új játszótér nyertes
pályázatában lévő eszközök ne kerüljenek most letelepítésre a Kastélyhoz, hanem a „Zöld város
program”-ban kezelve, későbbi időpontban kerüljenek kihelyezésre.
A polgármester kérte a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság, valamint a Művelődési,
Oktatási, Egészségügyi és Szociális Bizottság véleményét.
Sebestyén András PTB tag elmondta, a bizottság megtárgyalta és egyhangúlag elfogadásra
javasolja a testületnek a határozati javaslatokat.
Farkas Árpád MOESZB elnök elmondta, a bizottság megtárgyalta és 6 igen szavazattal elfogadásra javasolja a testületnek mindkét határozati javaslatot.
Kérdés, vélemény, hozzászólás
Kérdés, vélemény, hozzászólás nem volt.
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Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester szavazásra bocsátotta a tárgyi eszköz beszerzésére
kiírt ötletpályázatból megvalósuló eszközbeszerzés és telepítés határidejének módosítására
vonatkozó határozati javaslatot.
A Képviselő-testület a határozati javaslatot 6 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot
hozta:

167/2017.(IX.28.) Kt. határozat
Tárgy: Döntés ifjúsági pályázat pénzmaradvány felhasználásáról
Határozat
1. Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselő-testülete „A sándorfalvi ifjúsági közösségi terek fejlesztéséhez tárgyi eszköz beszerzésre” kiírt ötletpályázat nyertes pályázatából megvalósuló eszközbeszerzés és telepítés határidejét 2018. október 31-re módosítja.
2. Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy az eszközök beszerzésére vonatkozó eljárást 2017 évben folytassa
le a Sándorfalva Városi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló
2/2017 (II. 10.) önkormányzati rendelet 3. sz. melléklet 16. során elkülönített Ifjúsági alap terhére.
Felelős: Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester
Határidő: 2017. december 31.
A határozatról értesítést kap:
1. Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester
2. Dr. Bánfi Margit Beáta jegyző
3. Dr. Török Éva aljegyző
4. Lázár Margit mb. gazdálkodási csoportvezető
5. Kériné Csaba Ildikó műszaki ügyintéző
6. Irattár

Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester szavazásra bocsátotta a pénzmaradvány Kis körúti
játszótér fejlesztésének felhasználására vonatkozó határozati javaslatot.
A Képviselő-testület a határozati javaslatot 6 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot
hozta:

168/2017.(IX.28.) Kt. határozat
Tárgy: Döntés a 2017. évi ifjúsági alap felhasználásáról
Határozat
1. Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a „sándorfalvi önszerveződő ifjúsági közösségek 2017. évi programjainak támogatására” kiírt pályázatra elkülönített összeget, azaz 500.000 Ft-ot a Kis krt-i játszótér
fejlesztésére, állapotának javítására fordítja.
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2. Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy a felmérést követően a eljárást lefolytassa a Sándorfalva Városi
Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017.(II.10.) önkormányzati rendelet 3. sz. melléklet 16. során elkülönített Ifjúsági alap terhére.
Felelős: Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester
Határidő: 2017. december 31.
A határozatról értesítést kap:
1. Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester
2. Dr. Bánfi Margit Beáta jegyző
3. Dr. Török Éva aljegyző
4. Lázár Margit mb. gazdálkodási csoportvezető
5. Kériné Csaba Ildikó műszaki ügyintéző
6. Irattár

9. Napirendi pont
Döntés Települési Értéktárba történő felvételről
Előadó: Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 11. sz. melléklete.)
Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester elmondta, a Szegedfish Kft. igazgatója azzal kereste
meg, hogy a Szeged Fehértói Halgazdaság felvételt nyerjen a település értéktárába. Az Értéktár
Bizottság elnöke Feketéné Bárkányi Ilona, a Sándorfalvi Kulturális Központ igazgatója. A
bizottság az anyagot megtárgyalta és javasolja az értéktárba való felvételt. A Fehértó egy része
már szerepel az értéktárban.
A polgármester kérte a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság, valamint a Művelődési,
Oktatási, Egészségügyi és Szociális Bizottság véleményét.
Sebestyén András PTB tag elmondta, a bizottság megtárgyalta és egyhangúlag elfogadásra
javasolja a testületnek a határozati javaslatot.
Farkas Árpád MOESZB elnök elmondta, a bizottság megtárgyalta és 6 igen szavazattal elfogadásra javasolja a testületnek az értéktárba való felvételt.
Kérdés, vélemény, hozzászólás
Kérdés, vélemény, hozzászólás nem volt.

Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester szavazásra bocsátotta a Szeged Fehértói Halgazdaság Sándorfalvi Települési Értéktárba való felvételére vonatkozó határozati javaslatot.
A Képviselő-testület a határozati javaslatot 6 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot
hozta:
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169/2017.(IX.28.) Kt. határozat
Tárgy: Szeged Fehértói Halgazdaság Sándorfalvi Települési Értéktárba való felvétele
Határozat
Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a magyar nemzeti értékekről
és hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvényben, továbbá a magyar nemzeti értékek és hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013.(IV.16.) Korm. rendeletben
foglalt rendelkezések figyelembevételével a Szeged Fehértói Halgazdaság nyilvántartásba vételét rendeli el a Sándorfalva Települési Értéktárába az agrár- és élelmiszergazdaság kategóriába.
Határidő: azonnal
Felelős: Feketéné Bárkányi Ilona Sándorfalvi Települési Értéktár Biz. elnöke
A határozatról értesítést kap:
1. Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester
2. Dr. Bánfi Margit jegyző
3. Feketéné Bárkányi Ilona Sándorfalvi Települési Értéktár Biz. Elnöke
4. Szegedfish Kft. Sztanó János ügyvezető igazgató 6728 Szeged, Külterület 41.
5. Csongrád Megyei Értéktár Bizottság 6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 2-4.
6. Irattár

10. Napirendi pont
Sándorfalva, Alkotmány krt. 23. szám alatti 8. számú önkormányzati tulajdonú bérlakás
bérleti szerződésének hosszabbítása
Előadó: Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 12. sz. melléklete.)
Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester elmondta, Dr. Tóth Kornél bérlő az önkormányzati
bérlakás bérleti idejének 3 évvel történő meghosszabbítását kezdeményezte. Az önkormányzati
rendelet úgy szól, hogy a bérleti jogviszonyt határozott időre, maximum 5 évre lehet kötni, majd
a lejáratot követően 1 évre hosszabbítható. A bérlő nem kérte az 5 éves időtartamot, hosszabbításnál viszont nem lehet többet adni az 1 évnél, amit a rendelet tartalmaz, így a kérelemnek csak
részben tud a testület eleget tenni.
A polgármester kérte a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság véleményét.
Sebestyén András PTB tag elmondta, a bizottság megtárgyalta és egyhangúlag elfogadásra
javasolja a testületnek a határozati javaslatot.
Kérdés, vélemény, hozzászólás
Kérdés, vélemény, hozzászólás nem volt.
Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester szavazásra bocsátotta a bérlakás bérleti szerződésének hosszabbítására vonatkozó határozati javaslatot.
A Képviselő-testület a határozati javaslatot 6 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot
hozta:
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170/2017.(IX.28.) Kt. határozat
Tárgy: Sándorfalva, Alkotmány krt. 23. szám alatti 8. számú önkormányzati tulajdonú bérlakás
bérleti szerződésének hosszabbítása
Határozat
1. Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Dr. Tóth Kornél bérlővel a Sándorfalva, Alkotmány krt. 23. szám alatti 8. számú költségalapú
önkormányzati bérlakásra kötött bérleti szerződés idejét – Sándorfalva Város Képviselő-testületének az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről szóló 9/2003.(IV.17.) rendelete 6. § (6) bekezdése alapján – egy évvel
(2017. október 01-től 2018. szeptember 30-ig) meghosszabbítja.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármestert, hogy a bérleti szerződés módosítását a döntésnek megfelelően aláírja.
Határidő: azonnal
Felelős: Katosné Kószó Matild műszaki ügyintéző
A határozatról értesítést kap:
1. Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester
2. Dr. Bánfi Margit jegyző
3. Lázár Margit megbízott gazdasági csoportvezető
4. Katosné Kószó Matild műszaki ügyintéző
5. Érintett
6. Irattár

11. Napirendi pont
Kezességvállalás a SÖV Kft. folyószámlahitel felvételéhez
Előadó: Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 13. sz. melléklete.)
Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester elmondta, a SÖV Kft. rendelkezett folyószámla hitellel, jogutódlásként fenntartotta. A folyószámlahitel letelt. Igazgató úr kérte, hogy újra igényelhesse ezt a likviditási hitelkeretet. Csak akkor vállalhat kezességet az önkormányzat, ha a stabilitási törvénynek megfelel. Azzal, hogy egy éven belül lejáró adósságot keletkeztető ügylethez
történik a hozzájárulás, így biztosított a törvényi feltételeknek való megfelelés. Megjegyezte
még, hogy a saját bevétel 50 %-ánál nagyobb összeghez nem is lehetne kezességet vállalni. Véleménye szerint szüksége van a Kft-nek a folyószámlahitelre, hiszen előfordulhat olyan eset,
amikor egy nagyobb munka csak utólag kerül kifizetésre, de közben munkabér kellene fizetni.
A polgármester kérte a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság véleményét.
Sebestyén András PTB tag elmondta, a bizottság megtárgyalta és mivel egy korábbi hitel
hosszabbításáról van szó, elfogadásra javasolja a testületnek a határozati javaslatot.
Kérdés, vélemény, hozzászólás
Kérdés, vélemény, hozzászólás nem volt.
Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester szavazásra bocsátotta a kezességvállalásra vonatkozó határozati javaslatot.
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A Képviselő-testület a határozati javaslatot 6 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot
hozta:

171/2017.(IX.28.) Kt. határozat
Tárgy: Kezességvállalás a SÖV Kft. folyószámlahitel felvételéhez
Határozat
1. Sándorfalva Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – hivatkozással az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv.-ben és a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló CXCIV. tv-ben foglaltakra – a SÖV Sándorfalva Önkormányzati
Vagyonkezelő Közhasznú Nonprofit Kft. által a Pillér Takarékszövetkezetnél
5.000.000 Ft folyószámlahitel szerződés megkötéséhez 2017. október 20 – 2017.
december 31. közötti időszakra hozzájárul.
2. Sándorfalva Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a folyószámlahitel teljes hitelösszege valamint járulékos költségei erejéig készfizető kezességet vállal.
3. Sándorfalva Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó
tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig nem haladja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50 %át, nem esik korlátozás alá.
4. Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert a készfizető kezességvállalási szerződés aláírására.
Határidő: 2017. augusztus 13.
Felelős: Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester
A határozatról értesítést kap:
1. Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester
2. Dr. Bánfi Margit jegyző
3. Deák Sándor, SÖV Kft. - ügyvezető igazgató
4. Lázár Margit mb. gazd. csoportvezető
5. Irattár

Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester 16 óra 10 perckor 5 perc szünetet rendelt el.
A szünet után a képviselő-testület 16 óra 15 perckor tovább folytatta a munkát.

12. Napirendi pont
Döntés Szegedi Hulladékgazdálkodási NKft. írásbeli megkereséséről (Hozzájárulás törzstőke
emeléshez és hitelszerződés módosításához)
Előadó: Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 14. sz. melléklete.)
Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester elmondta, két dologban kérik a testület döntését. Az
első, hogy Tompa és Kelebia szeretne csatlakozni a Kft-hez, melyhez a tagok döntése szükséges.
Másodikként a Kft. hitelszerződés módosításához, a hitelkeret összegének 200-ról 350 millió
forintra történő emeléséhez kérnek hozzájárulást.
A polgármester kérte a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság véleményét.
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Sebestyén András PTB tag elmondta, a bizottság megtárgyalta és mivel annyira kismértékű a
tulajdonrészesedések összegszerű módosítása, hogy az a százalékos arányt nem érinti, így
egyangúlag elfogadásra javasolja a testületnek a határozati javaslatokat.
Kérdés, vélemény, hozzászólás
Kérdés, vélemény, hozzászólás nem volt.
Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester szavazásra bocsátotta a Szegedi Hulladékgazdálkodási NKft. törzstőke emelésére vonatkozó határozati javaslatot.
A Képviselő-testület a határozati javaslatot 6 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot
hozta:

172/2017.(IX.28.) Kt. határozat
Tárgy: Hozzájárulás a Szegedi Hulladékgazdálkodási NKft. 200.000 forint értékű törzstőke
emeléséhez
Határozat
Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi döntést hozza:
Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szegedi Hulladékgazdálkodási NKft. törzstőkéjének 200.000 forint értékű pénzbeli betéttel történő emeléséhez hozzájárul, és felhatalmazza a polgármestert, hogy a melléklet szerinti „Szavazólap”-on ennek megfelelően szavazatát leadja.
Határidő: 2017. október 3.
Felelős: Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester
Dr. Bánfi Margit jegyző
A határozatról értesítést kap:
1. Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester
2. Dr. Bánfi Margit jegyző
3. Lázár Margit megbízott gazdálkodási csoportvezető
4. Szegedi Hulladékgazdálkodási NKft. Szeged,
5. Irattár

Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester szavazásra bocsátotta a hitelszerződés módosítására
vonatkozó határozati javaslatot.
A Képviselő-testület a határozati javaslatot 6 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot
hozta:

173/2017.(IX.28.) Kt. határozat
Tárgy: Hozzájárulás a Szegedi Hulladékgazdálkodási NKft. hitelszerződésének módosításához
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Határozat
Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi döntést hozza:
Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselő- testülete hozzájárul a Szegedi Hulladékgazdálkodási NKft. a Raiffeisen Bank Zrt-vel kötött hitelszerződését módosítsa,
és a hitel keretösszege 200 millió forintról 350 millió forintra emelkedjen, továbbá
felhatalmazza a polgármestert, hogy a melléklet szerinti „Szavazólap”-on szavazatát ennek megfelelően leadja.
Határidő: 2017. október 3.
Felelős: Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester
Dr. Bánfi Margit jegyző
A határozatról értesítést kap:
1. Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester
2. Dr. Bánfi Margit jegyző
3. Lázár Margit megbízott gazdálkodási csoportvezető
4. Szegedi Hulladékgazdálkodási NKft. Szeged,
5. Irattár

13. Napirendi pont
„Sándorfalva Városi Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása” című pályázatban
szereplő számítástechnikai eszközök, illetve szoftverek beszerzése
Előadó: Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 15. sz. melléklete.)
Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester elmondta, a pályázatban szereplő számítástechnikai
eszközök és szoftverek összértéke meghaladja a nettó 500 e Ft-ot, de nem éri el a közbeszerzési
értékhatárt, a nettó 15 millió forintot. A közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzések
rendjéről szóló szabályzat szerint a hivatal munkatársai lefolytatták a közbeszerzési eljárást, a
döntés a képviselő-testület kezében van. A jegyzőkönyv alapján a legkedvezőbb ajánlati árat
megadó IKRON Kft-t javasolták nyertes cégként.
A polgármester kérte a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság véleményét.
Sebestyén András PTB tag elmondta, a bizottság megtárgyalta és mivel az Ikron Kft. adta az
egyik legolcsóbb és legjobb minőségű ajánlatot – az előírt műszaki tartalomnál jobbat is ajánlott
–, így egyhangúlag elfogadásra javasolja a testületnek a határozati javaslatokat.
Kérdés, vélemény, hozzászólás
Kérdés, vélemény, hozzászólás nem volt.

Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester szavazásra bocsátotta a számítástechnikai eszközök
és szoftverek beszerzésére vonatkozó határozati javaslatot.
A Képviselő-testület a határozati javaslatot 6 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot
hozta:
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174/2017.(IX.28.) Kt. határozat
Tárgy: „Sándorfalva Városi Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása” című
pályázatban szereplő számítástechnikai eszközök illetve szoftverek beszerzése
Határozat
1. Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a „Sándorfalva Városi Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása” című pályázatban
szereplő számítástechnikai eszközöket illetve szoftvereket az érvényes
ajánlatok közül a legkedvezőbb ajánlati árat megajánló IKRON Fejlesztő
és Szolgáltató Kft-től szerzi be az ajánlatában szereplő bruttó ajánlati áron
3.147.466 Ft értékben.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármestert a számítástechnikai eszközök és szoftverek beszerzésére.
Határidő: azonnal
Felelős: Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester
Dr. Bánfi Margit jegyző
Határozatról értesítést kap:
1. Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester
2. Dr. Bánfi Margit jegyző
3. Antal János településfejlesztési ügyintéző
4. Lázár Margit megbízott gazdálkodási csoportvezető
5. Irattár

14. Napirendi pont
Döntés a „Sándorfalva Rózsa utca csapadékvíz elvezetés rekonstrukció” – beszerzési eljárás
nyertes ajánlattevőjéről
Előadó: Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 16. sz. melléklete.)
Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester elmondta, a 2017. évi költségvetésben bruttó 12
millió forint került elkülönítésre a Rózsa utca csapadékvíz-elvezetés kivitelezési munkálataira.
Határidőben négy ajánlat érkezett, melyből egy érvénytelen volt. Bírálati szempontból a
legalacsonyabb ajánlati összeget a SÖV NKft. tette, a Kft. lett a nyertes. Az árajánlat négy
kivitelezési szakaszt érintett, de csak az I. és II. szakasz elfogadásáról szól a határozat, mert
jelenleg folyamatban van a Rózsa utca útépítési lehetőségének felmérése. Ha a jövőben út épülne
ebben az utcában, akkor felesleges mind a négy szakasz kivitelezése.
Kérdés, vélemény, hozzászólás
Sebestyén András képviselő megjegyezte, nem csak az egész kivitelezésre vonatkozóan, hanem
az I. és II. szakaszra is a SÖV NKft. adta a legkedvezőbb árajánlatot.
Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
A Képviselő-testület a határozati javaslatot 6 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot
hozta:
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175/2017.(IX.28.) Kt. határozat
Tárgy: Döntés a „Sándorfalva Rózsa utca csapadékvíz elvezetés rekonstrukció” – beszerzési
eljárás nyertes ajánlattevőjéről
Határozat
1. Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete kimondja, hogy a
Sándorfalva Rózsa utca csapadékvíz elvezetés rekonstrukció tárgyú beszerzési
eljárás nyertes ajánlattevője legjobb árajánlatot adó SÖV Sándorfalva
Önkormányzati Vagyonkezelő Közhasznú Nonprofit Kft.
2. Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a
polgármestert arra, hogy a vállalkozási szerződést írja alá a SÖV Sándorfalva
Önkormányzati Vagyonkezelő Közhasznú Nonprofit Kft-vel (Sándorfalva,
Széchenyi u. 24.) azzal, hogy a vállalkozási szerződés a tervdokumentációban
meghatározott I és a II. szakasz kivitelezési munkálataira vonatkozzon.
3. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy Sándorfalva Város Önkormányzat
2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.10.) Ör. rendelet módosítását készítse
elő akként, hogy a rendelet 3. számú mellékletének 108. során elkülönített keret
kerüljön fedezetként megjelölésre a határozat 2. pontja szerinti feladat
biztosítására.
Határidő: folyamatos
Felelős: Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester
Határozatról értesül:
1. Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester
2. Dr. Bánfi Margit jegyző
3. Lázár Margit megbízott gazdálkodási csoportvezető
4. Kériné Csaba Ildikó településrendezési ügyintéző
5. SÖV Sándorfalva Önkormányzati Vagyonkezelő Közhasznú Nonprofit Kft
6. Irattár

15. Napirendi pont
„Tanyák villamos energia fejlesztése Sándorfalván” címmel támogatási kérelem benyújtása
Előadó: Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 17. sz. melléklete.)
Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester elmondta, „Tanyák háztartási léptékű villamos
energia és vízellátás, valamint szennyvízkezelési fejlesztései” címmel van lehetőség pályázat
benyújtására.
Külterületi lakosok keresték meg a hivatalt ezzel kapcsolatban. Többszöri egyeztetés után az
önkormányzat a lakosok vállalásával együtt adja be a pályázatot.
A program költségvetése 33.710.042 Ft, melyhez bruttó 25.282.532 Ft támogatási igényt
kívánunk benyújtani. Az ehhez szükséges önerő 8.427.511 Ft, melyet csak a projektmenedzsment tekintetében kell biztosítani, ami 168.550 Ft, a többit a lakosok már lenyilatkozták,
hogy befizetik nyertes pályázat esetén. Az ingatlantulajdonosok a támogatási szerződés aláírását
követő 8 napon belül a vállalt önerőt az Önkormányzat részére átutalással 100 %-ban megtérítik.
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Ha az önkormányzat is közreműködik a pályázatban, akkor 50 helyett már 75 % a támogatási
intenzitás.
Kérdés, vélemény, hozzászólás
Dudás Zoltán képviselő közölte, érintettség miatt nem kíván a következő döntéshozatalban részt
venni.
Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester kérte a testület tagjait, aki elfogadja, hogy Dudás
Zoltán a következő döntéshozatalnál ne szavazzon, az kézfelemeléssel jelezze.
A képviselő-testület 2 igen és 3 nem szavazattal nem zárta ki Dudás Zoltán képviselőt
a szavazásból.
Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester közölte, a testület nem zárta ki Dudás Zoltán képviselőt a következő döntéshozatalból, tehát ha szeretne, szavazhat.

Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
A Képviselő-testület a határozati javaslatot 5 igen szavazattal és 1 tartózkodással elfogadta és az
alábbi határozatot hozta:

176/2017.(IX.28.) Kt. határozat
Tárgy: „Tanyák villamos energia fejlesztése Sándorfalván” címmel támogatási kérelem
benyújtása
Határozat
1. Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy támogatási
kérelmet kíván benyújtani a VP6-7.2.1.4-17 azonosítószámú „Tanyák háztartási léptékű villamos energia és vízellátás, valamint szennyvízkezelési fejlesztései” című pályázati felhívásra „Tanyák villamos energia fejlesztése Sándorfalván” címmel.
2. Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a pályázat
benyújtásához, megvalósításához szükséges 8.427.511 Ft önerőt az alábbiak szerint
biztosítja:
- 2017. évi költségvetésről szóló 2/2017.(II.10.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Ör.) 3. számú mellékletének 120. során rendelkezésre álló fejlesztési tartalék keret terhére 168.550 Ft.
- Az együttműködő felek által vállalt fejlesztési célú pénzeszköz hozzájárulás terhére 8.258.960 Ft.
3. Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a pályázat
benyújtásához együttműködési szerződéseket köt a tanyák tulajdonosaival az 1. sz.
mellékletben leírtak szerint, melyek alapján az ingatlan tulajdonosok a pályázat pozitív elbírálását majd a támogatási szerződés aláírását követő 8 napon belül Sándorfalva Város Önkormányzat részére a vállalt önerőt 100 %-ban átutalással megtérítik.
4. Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert
a pályázat aláírására és benyújtására valamint az együttműködési szerződések megkötésére.
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5. Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Jegyzőt, hogy a 2.
pontban megfogalmazott költségvetési előirányzat változást Sándorfalva Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 10.) Ör. rendeletének következő módosításakor terjessze a képviselő-testület elé.
Határidő: azonnal
Felelős: Antal János településfejlesztési ügyintéző
A határozatról értesítést kap:
1. Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester
2. Dr. Bánfi Margit jegyző
3. Lázár Margit mb. gazdálkodási csoportvezető
4. Antal János településfejlesztési ügyintéző
5. Irattár

Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester 16 óra 25 perckor személyes ügyek tárgyalására
a 17. napirendi pont keretében zárt ülést rendelt el.
A zárt ülésről külön jegyzőkönyv készült.
A zárt ülés után a képviselő-testület 16 óra 40 perckor tovább folytatta a munkát.

Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester kérte a 18. napirendi pont megtárgyalását.

18. Napirendi pont
Döntés a 2017. évi járdaépítésre és -felújításra kiírt pályázat nyertesei számára szükséges
anyag beszerzéséről
Előadó: Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 18. sz. melléklete.)
Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester elmondta, a vagyonrendelet és a beszerzési
szabályzat alapján három ajánlatkérés történt, melyből kettő volt érvényes. A bírálati
szempontok alapján a legkedvezőbb árajánlatot az Arzalim Kft. adata. Az anyag átadása a
lakosság részére az építési helyre történő kiszállítással történik.
Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
A Képviselő-testület a határozati javaslatot 6 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot
hozta:

178/2017.(IX.28.) Kt. határozat
Tárgy: Döntés a 2017 évi járdaépítésre és -felújításra kiírt pályázat nyertesei számára szükséges
anyag beszerzéséről
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Határozat
1. Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselő-testülete kimondja, hogy a
Sándorfalva járdaépítési és -felújítási pályázat anyagbeszerzése tárgyú
beszerzési eljárás nyertes ajánlattevője az összességében legkedvezőbb
árajánlatot tevő Arzalim Kft.
2. Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a
polgármestert arra, hogy írja alá a vállalkozási szerződést az Arzalim Kft.-vel
(Sándorfalva, Hrsz.: 0134/12.) azzal, hogy a vállalkozási szerződésben a
kiszállítás közvetlenül a lakosság részére történjen.
Határozatról értesül:
1. Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester
2. Dr. Bánfi Margit jegyző
3. Lázár Margit megbízott gazdálkodási csoportvezető
4. Kériné Csaba Ildikó településrendezési ügyintéző
5. SÖV Sándorfalva Önkormányzati Vagyonkezelő Közhasznú Nonprofit Kft
6. Irattár

Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester 16 óra 45 perckor 15 perc szünetet rendelt el a
közmeghallgatás kezdetéig.

A szünet után a képviselő-testület 17 órakor közmeghallgatás keretében tárgyalta
a 16/A. és 16/B. napirendi pontot.

A meghívó a jegyzőkönyv 19. sz. melléklete.
A jelenléti ív a jegyzőkönyv 20. sz. melléklete.
Lakosság részéről jelen van: 13 fő
Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester megállapította, hogy 6 fő képviselő jelen van, az
ülés határozatképes. Köszöntötte a napirendi pont tárgyalásán megjelenteket. A meghívott
vendégek részéről a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Hatóság munkatársát, Farkas Ádámot
és a Sándorfalvi Rendőrőrs részéről Dr. Farkas László őrsparancsnokot.

16/A. Napirendi pont
Beszámoló az önkormányzat 2017. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről
Előadó: Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 21. sz. melléklete.)
Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester elmondta, közmeghallgatás keretében az
önkormányzat 2017. első félévi költségvetéséről, illetve a bentlakásos idősek otthona
létesítésével kapcsolatos előterjesztésről tárgyal a képviselő-testület.
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A polgármester powerpoint bemutató kíséretében ismertette a költségvetés első félévi teljesítését.
Elmondta, minden önkormányzat költségvetését meghatározza az állandó lakosság létszáma.
A 2015-ös évi költségvetésnél mínusz 2 fővel kellett számolni. Utána nőtt a település
lakosságszáma. A következő évi költségvetést már 8288 fővel tervezheti a testület.
Ezen 3 év alapján megállapítható, hogy ebben a ciklusban 106 fővel élnek többen Sándorfalván,
mint eddig. Darázs képviselő úr szokta mondani, hogy még soha nem éltek ennyien
Sándorfalván. Kimagaslóan nagy a lakosság létszáma. Ilyenkor eszébe jut, amikor azt
hangoztatják a lakosok, hogy mi a rossz a településben.
Ugyanakkor elgondolkodtató, hogy mégis 106 fő választotta ezt a települést otthonául. A 106
tartalmazza a természetes születés és a természetes fogyás adatait is. Nagy öröm, hogy a
szokásos 60-61 babával szemben a tavalyi évben 80 baba született Sándorfalván. Sajnos az
önkormányzat nincs olyan anyagi helyzetben, más településhez hasonlóan, hogy 100 ezer
forintokat osszon a babáknak. Ez a szám határozza meg a költségvetés alapját.
Már harmadik éve tartunk utcafórumokat. Az Őz utcai fórumon egy idős lakos azt mondta, hogy
ez a képviselő-testület nem tud együtt dolgozni, jobb lenne, ha átadnánk a helyet olyanoknak,
akik tudnak együtt dolgozni. Kigyűjtettem, hány határozat, rendelet került elfogadásra. Ebben az
évben 145 határozatot hozott a testület, melyből 118 esetben volt egyhangú döntés. A 27 nem
egyhangú döntés sem arról szólt, hogy nem tudott megállapodni a képviselő-testület, hanem
általában volt egy nem szavazat vagy tartózkodás.
Véleménye szerint, annak ellenére, hogy a testület sok pólusú, mégis tud együtt dolgozni azzal a
céllal, hogy a sándorfalviaknak a legjobbakat teremtse meg.
Ma döntött a testület a járdapályázatok elbírálásáról és még plusz forrást biztosított a
megvalósításhoz. Mindent megtesz a hivatal a nyilvánosságért. Már akkor felkerülnek az
anyagok a honlapra, amikor a képviselők megkapják, közvetíti a kábeltévé, elérhető az
interneten. Ezért volt megdöbbentő, hogy egy lakos úgy vélekedik, álljon fel a testület, mert nem
tud együtt dolgozni. Természetesen vannak viták, de a fő cél a megegyezés és a sándorfalvi
lakosok minél jobb kiszolgálása.
Sándorfalva 1 milliárd forintból gazdálkodik, mely állami támogatásokból, helyi adókból és
egyéb működési célra átvett, illetve saját bevételekből tevődik össze.
Néha megjegyzik, hogy például Mórahalmon vagy Kisteleken jobb a helyzet.
Sándorfalván az egész költségvetés 16,7 %-a, 167 millió forint került adóbevételként tervezésre.
A kevés adóbevétel mellett, hogy az intézmények működőképesek maradjanak, hitel nélkül
gazdálkodik a település. Ugyanakkor egyre több dicséretet kap mint, polgármester, hogy szeretik
az óvodát, örülnek, hogy visszakerült a kistérségtől, jó, hogy hitel nélkül sikerül több új dolgot
vásárolni, új programokat indítani.
Sokszor megjegyzik a képviselőknek, hogy a lakosok befizetik a 10 e Ft adót, mit kap érte
cserébe. Építményadót már csak a vállalkozók fizetnek, erre 5,5 millió Ft bevételt tervezett a
testület. A magánszemélyek kommunális adójára 30 millió Ft került tervezésre. Telekadóból 50 e
Ft-ot, idegenforgalmi adóból 60 e Ft-ot, iparűzési adóból 110 millió Ft-ot, gépjárműadóból 21,4
millió Ft bevételt vár a testület. Van még csekély összegű talajterhelési díj, ami azon összegből
tevődik össze, akik még nem kötöttek rá a szennyvízhálózatra. Időarányosan jó az adóbevétel
teljesítése.
Többször szóvá teszik a lakosok ennek ellentétét is, hogy kevés az adóbevétel. Mint
polgármester, nem fogja adóemelésre kérni a testületet, mivel látja, hogy a vállalkozói szféra
nem tud többet befizetni, mivel nincs fejlődési lehetőségük.
Az adóbevételek működési, felhalmozási kiadásokra fordítódnak. Biztosítani kell az
intézmények és a 3 társulás működését.
Az intézményekre biztosított állami normatíva nem elég. A Pipacs Óvoda működtetéséhez még
24 millió Ft-tal, az EESZI működtetéséhez 50 millió Ft-tal, a Kulturális Központ
működtetéséhez 30 millió Ft-tal kell még pluszban hozzájárulnia az önkormányzatnak.
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Igaz, hogy az iskolát elvitte a KLIK, de az étkeztetés maradt az önkormányzatnál, amire
normatívát adnak, de még azt is ki kell egészíteni 4,6 millió Ft-tal. Sok szülő nem fizet az
étkezésért. Az önkormányzat nyáron is biztosított étkezést a gyermekeknek. Az önkormányzat
költségvetését 70 millió Ft-tal kell kiegészíteni. A SÖV NKft-nek még 50 millió Ft-ot kell
biztosítani. Ezek közül a SÖV Kft. a Nádastó Szabadidőparkot, a Kulturális Központ a kávézót
vállalkozási tevékenység keretében üzemelteti.
A DARKT év elején megszűnt, fenntartási kötelezettség van a szennyvíztársulásra és egy új
társulás jött létre Sándorfalva-Szatymaz-Dóc települések között egészségügyi fejlesztésre.
Mivel Sándorfalva nem nagy város, így csak a háziorvosok kapnak normatívát a lakosok után, ők
fejlődnek, viszont nincs szakrendelés. Egy 149 milliós pályázattal próbálja a testület
megteremteni azokat a dolgokat, melyekkel egy magasabb szintű orvosi ellátást lehetne
biztosítani a három településen.
A költségvetés összeállításakor az volt a legfontosabb, hogy a település működjön. Ami ezek
után megmaradt, az fordítódik önerős vagy pályázatos fejlesztésre. Az utóbbira fordított nagyobb
figyelmet a testület, mivel az elmúlt három évben írták ki erre az uniós pályázatokat. A maradék
összegből önerős fejlesztések kerültek megvalósításra.
Az utcafórumon felvetették, miért nincsenek még döntések a pályázatokról. A döntést nem a
testületen kell számon kérni. A pályázatok határidőben beadásra kerültek, a testület is várja a
döntést. Megváltozott az önkormányzatok szerepe, nyitni kellett a vállalkozások felé a saját
intézményrendszerén keresztül. Téves az az információ, hogy az önkormányzat támogatja a helyi
vállalkozókat. Az önkormányzat közpénzekből támogatást nem adhat át.
A harmadik utcafóromon Darázs Sándor képviselő megharagudott azért a mondatért, hogy a
pénzeinkből a testület most már harmadik éve intézmények fejlesztésére is tesz félre. Elnézést
kérek azért a mondatért, hogy “Az intézményvezetőknek az volt a feladata, hogy szarból kell
várat építeni.”. Ezzel nem az elődök munkáját minősítette, hanem azt látta, hogy a legkevesebb
pénzből a legmaximálisabbat szerette volna kihozni. Ezzel egyáltalán nem előző polgármesteri
munkát minősítette. Arra a helyzetre utalt, ha nincsenek pályázatok, akkor is kell pénzt
visszafordítani az intézményekre. Elnézést kért Darázs Sándor képviselőtől, ha ezért megbántva
érzi magát. Tisztában van vele, hogy az előző ciklusban még kevés volt a pályázati lehetőség,
nem voltak uniós források.
Most megint más feladata van az önkormányzatoknak, mert az utolsó uniós ciklusnál tartunk.
2020. után már csak hazai források lesznek. Át kell gondolni, akkor hogyan lehet bevételt
teremteni a településnek.
Önerős fejlesztés keretében elindításra került a járdaprogram, amit 13 millió Ft-ra egészítette ki a
testület a tartalék keretből. Több ingatlantulajdonos kap útépítéssel kapcsolatos levelet, mert
most volt alkalmas a testületnek azt mondani, hogy ki kell kérni a lakosság véleményét. A
pályázatok nagy része már beadásra került, és kevés önerőre volt szükség. Most már látható a
költségvetésben, hogy a következő évtől nemcsak a járda pályázatot kell folytatni, hanem el kell
indítani az útépítést is. Játszótérfejlesztésre önerőből egymillió forintot csoportosított át a
testület. A rendőrség épülete is egymillió forintból került felújításra. Örömmel jelentette be, hogy
megváltozott a Sándorfalvi Rendőrőrs jogállása. A választási időszak után is szóba került, tudható, hogy kapitányság nem lehet a sándorfalvi őrs, de jó lenne elérni, hogy legalább egy
mórahalmi szintű osztály jogállású rendőrőrs legyen a településen. 2017. július 01-től a
Sándorfalvi Rendőrőrs is osztály jogállású. Reméljük, hogy az eddigi őrsparancsnokot, Dr. Farkas Lászlót fogják kinevezni, akit egyúttal be is mutatott.
Önerőből biztosított pénzt a testület kézilabdacsarnok építésére, melyhez 140 millió forintot
különített el úgy, hogy 3 év alatt kell teljesíteni, ebben az évben 40 millió forintot, a következő 2
évben 50-50 milliót. Kérdezhetik, ha nincs pénzünk útra, akkor erre honnan van. Onnan, hogy ez
csak 30 % önerő egy pályázathoz, amit nem mi az önkormányzat nyújt be, hanem a Tisza Volán
Sport Egyesület. Ehhez egy 70 %-os TAO-s önerős pályázatot rak hozzá az egyesület.
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A Rózsa utcában vízelvezető árok kerül kiépítésre. Fogorvosi széket kerül beszerzésre 8,5 millió
forintért a fogorvosi rendelőbe. Ez azért került elfogadásra, mert a fogorvosok ugyan vállalkozók, de az eszköz pótlása az önkormányzat feladata. Az a cél a döntéseknél, hogy minél jobb
szolgáltatásokat kapjanak a lakosok. Az intézményi felújítások is önerőből történtek.
Az idei év nyertes pályázataival kapcsolatban elmondta, ebben az évben 471 millió forint
fejlesztést nyert az önkormányzat, ami 6 pályázat eredménye. Ebből legnagyobb a SándorfalvaDóc-Ópusztaszer településeket összekötő kerékpárút. Mindenki támogatta a pályázat beadását,
viszont amikor nyert, volt olyan, aki azt kérdezte, miért nem utat építettek inkább.
Pályázatokat mindég konkrét célokra írnak ki. Erre lehetett pályázni. 362 millió forint támogatást
kapott a település úgy, hogy ez az összeg Sándorfalva 7,5 km területére eső rész.
Az utat nem csak mi fogjuk építeni, hanem Dóc és Ópusztaszer is, illetve Szeged egy másik
keretből sokkal nagyobb összeget nyert. Többfajta lobbi indult el a szakhatóságok és a tervezők
felé is, mert azt szeretnénk, ha az építésénél a lakosok érdekei érvényesülnének. A lakosokkal
való egyeztetés alapján mindig megkérdeztük, melyik oldalon, hol legyen az út. A végén azonban a szakhatóságok fogják eldönteni, mehet-e így. A tervek szerint Szegedről a jobb oldalon
indul az út, Sándorfalva belterületén is a jobb oldalon halad egészen a Kővágó dűlőig, ahol szeretnénk, ha áttérne az út bal oldalára, mert sokan laknak a kiskertekben és az út a munkába járást
segítő keretből van. Kővágó IV. dűlőnél térne vissza az út jobb oldalára és azon is maradna egészen Ópusztaszerig. ezt még a tervezőknek és a hatóságoknak is engedélyezni kell.
A másik nagy pályázat a zöldváros kialakítása Sándorfalván, amire 100 millió forintot nyert a
település. Mindenféleképpen megmutatjuk a terveket a lakosságnak. Akkor születhetnek jó beruházások a településen, ha a tervezők ötlete a képviselők-testülettel és a lakossággal együtt kerül
kialakításra. A képviselők már elmondták az ötleteiket. A mérnökök most dolgozzák át a terveket, utána kerül sor egy szélesebb körű tervbemutatóra.
Többen mondták, azért ez a rész fog szépülni, mert a polgármester itt lakik a belvárosban, a
templomkert és a kastélykert lesz az előkertje. Nem így van. Azért került beadásra ez a pályázat,
mert ebben a pályázati keretben tudott indulni Sándorfalva. Ez uniós támogatás és elsősorban a
megye dönt róla. Városunk a szegedi járáshoz tartozik, ott is kiírtak pályázatokat, de egy teljesen
más kategóriába került bele, amit úgy hívtak, hogy városi keret. Ebben pedig erre lehetett pályázatot beadni. Ha azt mondta volna az önkormányzat, hogy Sándorfalvának nem kell ez a belterületi rekonstrukció 100 millió forintért, akkor azt érte volna el, hogy egy másik Csongrád megyei
város vitte volna el a pénzt, mint például Kistelek, Mórahalom vagy Szentes.
Amit erre a belterületre szokott költeni az önkormányzat, azon összeg átcsoportosításával, elindulhat egy újabb fejlesztési dolog. Akik átutaznak a településen, legtöbben a Sövényházi utat
látják. A kerékpárúttal az a rész is teljesen másként fog kinézni, és remélhetőleg a járdaépítések
után a többi utca is.
5 millió forintot nyert az önkormányzat büszkeségpont kialakítására. Ez egy új szobor a templom
mellett, a megvalósításhoz nem kellett önerő. Mindig kell egy biztos pont, ahol a történelmére
emlékezhet egy közösség, kell egy ilyen, ami összetartja. Remélhetőleg ez a büszkeségpont is
ilyen lesz a településen.
Nyáron testvérvárosi programsorozat valósult meg Sándorfalván 3,6 millió forintos támogatással. Ez a pályázat közvetlenül Brüsszelbe került benyújtásra.
Természetesen vannak kisebb pályázatok is. Több pályázatról még nincs döntés, még 1,5 milliárd forintra vár az önkormányzat, ennyit tudnánk idehozni a településre. Ebből terveztük fejleszteni a piacteret 300 millió forint összegben, gazdasági övezetet kellene kialakítani a Bikakaszálón. A Nádastó Szabadidőpark fejlesztésére is benyújtásra került egy 188 milliós pályázat.
Ilyen összegeknél már másként kell gondolkodni. Például a piactér ne csak csütörtök és vasárnap
délelőtt legyen nyitva.
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A polgármester kérte a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság véleményét.
Sebestyén András PTB tag elmondta, a bizottság megtárgyalta és egyangúlag elfogadásra
javasolja a testületnek a 2017. évi költségvetés I. félévi teljesítését.

16/B. Napirendi pont
Bentlakásos idősek otthona létesítése
Előadó: Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester
Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester megjegyezte, a közmeghallgatás előtt Dudás Zoltán
képviselő azzal ment oda hozzá, ha erről ma dönteni kell, akkor képviselőtársával elmennek. Ha
ez így történik, akkor nem lesz határozatképes a testület, a közmeghallgatást is félbe kell hagyni.
Tényleg nem tudott ebben a kérdésben megegyezni a képviselő-testület.
Jelentkezett egy befektető 2007-ben, hogy egy nagyáruházat kíván építeni a településen. Az akkori képviselő-testület úgy döntött, hogy a sportpálya egy részét eladja SPAR üzlet építéséhez.
Az üzlet nem épült meg, mert akkor vezették be a plázastopot. Tavalyi évben döntés született a
sportpálya fejlesztéséről. Ekkor derült ki, hogy a sportpálya egy részére széljegyzet került felvezetésre a földhivatalnál, hogy a cég tulajdonjog fenntartással rendelkezik a területre vonatkozóan. Tárgyalásokat követően azt mondták, áttekintették Sándorfalva fejlesztési terveit és azzal az
ajánlattal kívánnak élni a testület felé, hogy idősek bentlakásos otthonát szeretnének építeni a
településen és hozzájárulnak, hogy lekerüljön a széljegyzet a nevükről.
Ebben az évben döntött a testület a szerződés felbontásáról és többször tárgyalt az idősek bentlakásos otthona pályázat kiírásáról. A vállalkozó konkrét céllal kereste meg a testületet. Ilyenkor
általában időpontot, helyszínt, terveket adnak. Több vállalkozó mondta már, hogy nem szeretné,
ha minden ötlete a nagy nyilvánosság elé kerülne. A cég azt kérte, döntsön a testület egy pályázat keretében, hogy hozzájárul idősek bentlakásos otthona létesítéséhez.
Azért szükséges a testület hozzájárulása, mert önkormányzati területet nézett ki magának a cég.
Előtte több ingatlan szóba került, magánterületek is, még a Bika-kaszálót is megnézték, végül a
Május 1 térre esett a választás. Ezen a területen szoktak kipakolni a búcsúsok, de az otthon csak
egyharmad részt (7000 m2-t) foglalt volna el. Ezt a területet kérte a vállalkozó. Olyan javaslat
került a testület elé, hogy nyílt eljárás keretében kerüljön meghirdetésre a terület kötelező kötött
tartalommal.
Ez a tartalom az idősek bentlakásos otthonának építése úgy, hogy 70 millió forintos áron került
volna meghirdetésre a terület. A testület dönthetett, hogy elfogadja-e a területet, amit a vállalkozó kért. Ha igen, azt követően került volna sor nyílt pályázat kiírására, ajánlattételi dokumentáció
kérésre. Előre lépés lett volna, ha üzleti terv bemutatása keretében hasznosítási funkció leírást is
kérhetett volna. Még ekkor is dönthetett volna másként a testület, ha nem tetszik az üzleti terv.
Többször kérték, hogy szociális jellegű bentlakásos otthont építsen a település.
Egymilliárd forint a költségvetés, az adóbevétel 167 millió forint, az intézmények működtetéséhez még 200 millió forintot hozzá kell tenni. Sajnos erre nincs sem pályázati lehetőség sem saját
anyagi forrás. Már nem szociális alapon lehet bekerülni idősek otthonába. Olyan hírek is szárnyra kaptak, hogy 3-5 millió forintot kell majd fizetni egy helyért.
Ezek légből kapott dolgok. Erre vonatkozó adatot senkinek nem adott ki a vállalkozó. Az biztos,
hogy veszteséges vállalkozásba senki nem fog befektetni, a cég is átgondolta, hogy mire vállalkozik. Az biztos, hogy ha több millióba kerülne egy hely, senki nem költözne be, ami veszteséget jelentene a vállalkozónak.
Egy vállalkozó nem azért fektet be, hogy ne tudjon belőle pénzt kivenni.
Két döntési lehetőség van a testület előtt: adja-e a helyet a vállalkozónak vagy nem, illetve ha
igen, akkor tetszik-e a pályázat vagy sem.
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Többen csak kritizálták a helyet, hogy nem megfelelő, de senki nem tett javaslatot arra, hol van
Sándorfalván egybefüggő 7000 m2 terület, ahol a hozzátartozókat szívesen elhelyezné bárki.
Nem jó a Bika-kaszáló területe, ahol különféle üzemek vannak. Nem szerencsés külterületre tenni, hiszen az időseknek pont az a közösség hiányzik, amit a település belterülete tudna nyújtani.
Mint polgármester, nem lát semmi kivetnivalót a területben, hiszen az Alkotmány körúton belőli
fás rész továbbra is az önkormányzaté marad. Ez most füves terület. Természetesen az is szükséges, de Darázs képviselő úr javaslatára fásítási program is van, hogy minél több zöldfelület legyen a településen. Lehet dönteni, hogy maradjon füves a terület és nézzük a szép zöld füvet,
vagy idősek bentlakásos otthona épüljön a településen. Mint polgármester az idősek bentlakásos
otthona mellett dönt.
A polgármester kérte a Pénzügyi és Településfejlesztési,Ügyrendi és Jog, valamint a
Művelődési, Oktatási, Egészségügyi és Szociális Bizottság véleményét.
Sebestyén András PTB tag elmondta, a bizottság egyangúlag javasolta a testületnek az idősek
bentlakásos otthonával kapcsolatos előterjesztés újratárgyalását.
Darázs Sándor ÜJB elnök elmondta, a bizottság javasolta a testületnek az idősek bentlakásos
otthonával kapcsolatos előterjesztés újratárgyalását.
Farkas Árpád MOESZB elnök elmondta, a bizottság javasolta a testületnek az idősek bentlakásos otthonával kapcsolatos előterjesztés újratárgyalását.

A polgármester kérte a lakossági hozzászólásokat a költségvetéssel és az idősek bentlakásos otthonának létesítésével kapcsolatban.

Kérdés, vélemény, hozzászólás
Széll István (Széchenyi u. 17.) szeretné hallani a másik verziót is az idősek bentlakásos otthonával kapcsolatban. Megkérdezte, mivel magyarázható, hogy 3 fő nincs itt a képviselő-testület részéről?
Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester elmondta, a képviselő-testületi tagok indokolás nélkül távol lehetnek az ülésekről. Mindhárom távol lévő képviselő jelezte, hogy nem tud ma itt
lenni. Nem szükséges orvosi igazolást hozniuk. Akár közvetlenül is meg lehet kérdezni őket erről. Megkérdezte, mit ért másik verzió alatt Széll István? Azt, hogy miért szavaztak nemmel a
képviselők?
Széll István válaszában elmondta, igen, arra lett volna kíváncsi, miért szavaztak nemmel az idősek otthonának létesítésére a képviselők?
Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester közölte, erre sajnos nem tud válaszolni.
Dudás Zoltán képviselő elmondta, próbált minél szélesebb körben véleményeket gyűjteni arról,
hogy az említett helyszín megfelel-e a lakosoknak. Véleménye szerint a szegedi Széchenyi téren
vagy Central Parkban sem fognak idősek otthonát építeni. Azt a zöldfelületet, ami rendelkezésre
áll, ne „rontsa el” egy ilyen létesítmény. Nem tudni, hogy miért pont 7000 m2-re van szükség,
miért nem kevesebb vagy több? Valószínű azért, mert már valamilyen konkrét üzleti terv van
mögötte. Először a testületnek kellene eldönteni, milyen feltételrendszerre épüljön egy ilyen intézmény, utána legyen meghirdetve vállalkozásoknak. Kevés olyan lakossal beszélt, akinek a
Május 1 tér megfelelő helyszín lett volna. Azt mondták, akkor legyen itt az otthon, ha már sehol
máshol nem találtak megfelelő területet. Többek között ezért szavazott nemmel.
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Más személyek véleménye alapján tudja meghozni a döntését, volt a piacon, az idősek nappali
ellátását biztosító intézményben, tartott lakossági fórumot. A saját eszközeivel próbálta a köz
véleményét megtudni. Azt a következtetést vonta le az információk alapján, hogy nemmel kell
szavaznia.
Széll István megkérdezte, a Május 1 téren lévő területtel milyen településfejlesztési elképzelések
vannak? Dudás Zoltán képviselőtől megkérdezte, akikkel beszélt és nem tetszik nekik a hely,
milyen más elképzelésük van helyette? Ha neki nem felelne meg a hely, biztosan tudna más javaslatot mondani, ami szerinte megfelelő.
Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester elmondta, a Május 1. térnél lévő füves terület nem
közterület, hanem beépítetlen terület, amely mindig is intézményi terület célra volt fenntartva.
Darázs képviselő úr is meg tudja erősíteni, volt olyan kulturális központ pályázat, ami pont az
óvoda mellé volt tervezve, címzett támogatásra került beadásra éppen azért, mert az nem
közterület.
Véleménye szerint ezt a területet nem lehet összehasonlítani a Central Parkkal vagy a Széchenyi
térrel, azok közterületek és szép parkok.
A belterület sajnos egyre kisebb, de jó, hogy minél többen jönnek ide lakni. Az is látható, hogy
az óvoda és a bölcsőde is kisebb lesz a növekvő gyermeklétszám miatt.
Ha az önkormányzatnak bővíteni kell ezeket az intézményeket, hova lehet a fejlesztéseket
tervezni, ha a Május 1 térnél lévő szép zöld füves részt nem használja fel? Az idősek bentlakásos
otthona ugyanolyan intézmény, mint az óvoda vagy a többi intézmény.
Búza Katalin alpolgármester sajnálatát fejezte ki, hogy egy ilyen fontos napirendi pontnál több
képviselőtársa hiányzik és erről még nem döntött a testület és ez vita tárgya. Szerinte Dudás
képviselő úr okfejtésében van némi logikai bukfenc, amit nem ért. Képviselő úr azt mondta, valószínű azért 7000 m2-t kért a vállalkozó, mert van egy üzleti terv. Ez nyilvánvaló, hiszen üzleti
terv nélkül nem tud elindulni senki. A tervet azért nem láthatta a testület, mert hiányzott az az
egy lépés, ami miatt megismerhette volna. Polgármester asszony már sokszor elmondta, semmilyen következménye nincs annak, ha a testület megismeri a tervet, még utána is mondhatja, hogy
nem erre gondolt, nem tetszenek a feltételek, nem adja el a területet és visszalép.
Sajnos az önkormányzatnak nincs annyi pénze, hogy egy ilyen intézmény létrejöttét megvalósítsa, pályázati kiírás sincs rá. Ha Dudás képviselő úr számtalan ötletet hallott, akkor miért nem
mond egyet, mi az az egyetlen egy hely, ahol ezt meg lehetne valósítani? Azok az emberek,
akikkel beszélgetett, teljesen mást mondtak neki, mint a Dudás képviselő által megkérdezettek.
Rettentő jó ötletnek tartják több szempontból is. Egyrészt mert egy olyan lehetőség nyílik az itt
lakó idős emberek számára, hogy a családjaik körében maradhatnak. Ha idősen már nem tudják
ellátni az udvart, a házuk környékét, attól a család tud gondoskodni róla. Akár mindennap meglátogathatja. Másrészt, ahogy polgármester asszony mondta, mi is efelé az út felé haladunk, ez a
gondoskodásnak egy nagyon szép példája egy város részéről, ha erre gondol. Miért ne lehetne a
város közepén? Földeákról származik, ahonnan 5 km-re van Óföldeák, egy pici kis falu, a közepén egy gyönyörű idősek otthonával. Nagyon sokan ismerik a helyet. Ezt az egyet ismeri, lehet,
hogy mások ismernek szebbet, olyat ahol nagyon szép park van, az idősek kiülhetnek, sétálhatnak, nyugalom veszi őket körül, mégis a város közepén vannak, de nincsenek elszigetelve. Gondolja, az érdeklődő vállalkozó is így tervezte ezt felépíteni. Szeretné, ha a mai ülésen erről pozitív döntés születne.
Sebestyén András képviselő elmondta, négy szempontból nézi ezt a beruházási tervet. Cél, eszköz, forrás és haszon szempontból. A cél idősek bentlakásos napközi otthonát végre megvalósítani. Ez egy nagyon jó cél. Körülbelül 30 éve álmodik erről a város. Eszköz van, mivel van terület és hely. Olyan helyszín, ami nem parknak van nyilvánítva. Oda már 10 éve is olyan intézményt próbált elhelyezni a testület, ami elősegíti azt az elképzelést, hogy a város kétpólusú legyen. Az egyik pólusa az önkormányzat, kastélykert és a templom kert területe.
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A másik pólusa a buszmegálló, a sportlétesítmény területe. Ideális lenne ezt a városközpont pólust is erősíteni egy idősek bentlakásos otthonával.
Szerinte, ha eszköz és forrás van is, de pályázati kiírás – főleg szociális típusú otthonra – nincs,
akkor ezt csak vállalkozói forrásból lehet megvalósítani, nem önkormányzatiból.
Haszon lesz a 70 millió forint, ha éppen 7000 m2-ről van szó, bár nem ebben látja a hasznot.
Sokkal inkább hasznos a beruházás eszmei értéke. Az, hogy el lehet mondani, Sándorfalván idősek bentlakásos otthona épül. Ha megépül, lehetőség lesz szüleinket, nagyszüleinket elhelyezni.
Ennek az értéke nem összevethető a 70 millió forinttal.
Véleménye szerint itt nincs min vitatkozni. Jó lenne elérni, egy esélyt adni arra, hogy tudja már
meg a testület, mit szeretne a vállalkozó. Tényleg 7000 m2-t akar, hány férőhellyel, hogyan képzeli el? Ezen túl kellene már jutni. Nyílt pályázati eljárás kerülne kiírásra, bárki jelentkezhetne,
mondhatna akár 80 millió forintot, vagy kétszer annyi férőhelyet. Legalább idáig jó lenne eljutni.
Ha csak vakarjuk a fejünket, hogy a helyszín nem jó, akkor nem jutunk előre. Sok emberrel beszélt, de pont ellenkező hatással. Nem szokott az emberek mögé bújni, ha dönteni kell, akkor
mindent átgondolva dönt. Úgy gondolja, azért hatalmazták fel a választók, hogy tudjon dönteni.
Azt az egy esélyt kérte a képviselő-testülettől, hogy jussanak el addig, hogy legalább kiírják a
pályázati eljárást, és megtudják azt, milyen lehetőségek állnak rendelkezésre úgy, hogy gyakorlatilag egyetlen fillérbe sem kerül, és nincs semmilyen kötelezettség.
Dudás Zoltán képviselő elmondta, egyetért Sebestyén képviselővel, különösen az utolsó mondatával, hogy ez még ezen a helyszínen is jó. Azt gondolja, a helyszínen sokat ront a buszpályaudvar, vendéglő, kocsma, óvoda és még sorolhatná azokat a dolgokat, ami szerinte egy idősek otthonának nem megfelelő és méltó helyszínt biztosít.
Olyan kérdések merültek fel benne, hogy hol lesznek a parkolók, a kiszolgáló létesítmények helyeit hogyan lehet ott biztosítani. Az alternatív helyszínre reagálva elmondta, Darázs képviselőtársával sokat beszélgettek különböző helyekről, melyek közül hármat szeretne említeni.
Az egyik a volt Délépnek, a művelődési háznak a környéke, ahol eladó telkek is vannak még.
A Bika-kaszáló kimarad. Darázs képviselő úr remélhetőleg pontosan el fogja mondani, hogy ez
melyik részt érinti. Ami szerinte jó helyszín lenne, az a viszonylag nagy beépítetlen terület a Fácán utca elején. A Kishomok köz vége jelenleg egy tér, ami alternatív helyszínnek minősül, a
környéken nincs kocsma, pályaudvar, vendéglő. Ez lehetnek pozitív vagy negatív, de az egy üres
beépítetlen önkormányzati terület. Van egy olyan javaslata embereknek, hogy jelenleg van a
Szent István utcában egy ház, ami gyakorlatilag megsemmisült. Az ott lévő telek hátsó része
egybe nyitható a művelődési ház telkével. Ott a posta, aminek a telke problémát jelent nekik,
elég nehezen tudják rendben tartani. Ha sikerülne a postával beszélni vagy megegyezni, hogy azt
a területet megvásárolja az önkormányzat úgy, hogy az abból származó bevételt a posta költse a
postaépületre, akkor dupla akkora lenne a város postája és megfelelő színvonalon tudna működni. Ezzel ott keletkezne egy olyan terület, ami szintén belvárosi, megfelelő helyszínt jelentene.
A harmadik helyszín ismertetésére felkérte Darázs Sándor képviselőt.
Darázs Sándor képviselő elmondta, amit Dudás képviselő úr említett, az a volt építők kultúrotthona melletti rész. Van ott egy egész és egy fél porta. Az egyik lakóház már lebontandó, mert
olyan rossz állapotban van. Egy másik helyszín a parókia kertje a volt pártház, illetve ami esetleg
még szóba jöhet, az a Lakatosné-féle telek.
Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester közölte, a Lakatosné-féle telek már elkelt.
Meglepődve hallotta ezeket a lehetőségeket, de egyik terület sem éri el a 7000 m2-t, amit a vállalkozó kért. Egy autós példával élve kívánta elmondani, mi a problémája az elhangzottakkal.
Ha valaki Mercedest akar vásárolni, akkor, ha Trabantot ajánlanak fel neki, nem fogja megvenni.
A vállalkozó a Május 1 térnél lévő területet kérte, akkor arról kell dönteni. Ha nem a kért területet kapja, akkor lehet, hogy azt mondja, elviszi másik településre a megvalósítást. Már most is
félő, hogy mire kiírásra kerül a pályázat, azt mondja a vállalkozó, hogy már rég be akarta fektetni a pénzét, nem aktuális, nem akarja megépíteni.
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Az építők művelődési házánál eladnánk a városüzemeltetői helyet. Hová költözne akkor a városüzemeltetés? A Fácán utcánál pont hogy teret nyitna abból a háromszögből. Bár az is intézményi
terület céljára van fenntartva, ami azt jelenti, nagyon jó lett volna, ha valaki boltot épít oda, mert
a bolt az ottani lakosoknak messze van. A művelődési ház eladását nem szívesen hallja. Látja
maga előtt Kovácsné Erzsikét, aki pont az utcafórumon mondta el, hogy mennyire örülnek a
nyugdíjasok, hogy használhatják azt a helyet. Egy dolog jutott eszébe a Szent István utcával és a
művelődési ház eladással kapcsolatban, hogy a Gulyás kocsmával mi lesz? Mert a Szent István
utcában van egy kocsma. Az nem fogja negatívan befolyásolni az idősek otthonát?
Ha azt mondja a testület, hogy nem, akkor más terület kerül felajánlásra, de egyik sincs akkora.
Nem véletlenül gondolkodik ekkora négyzetméterben a vállalkozó, ő már előre átgondolta, hogy
hány férőhelyest akar építeni. Ismeri hozzá a jogszabályokat, ha kimerte mondani, hogy idősek
otthonát akar építeni. Tudja, hogy 1 főre hány m2 közösségi helyet kell kialakítani, hány m2esnek kell lennie egy szobának, milyen plusz dolgok kellenek még.
A parkoló kialakítás például nem biztosított a Szent István utcában. Egyre többen jelzik, hogy
kevés a parkolóhely. A parkolóhelyek és kerékpártárolók kialakítása előtérbe kerül az új piactér
bővítésével.
Búza Katalin alpolgármester meglepődve hallgatta, hogy vannak helyszínre javaslatok. Miért
nem mondták eddig ezt a képviselő urak? Dudás képviselő úr azt mondta, azért nem jó a Május 1
tér, mert ott van a buszpályaudvar, az óvoda, egy étterem, egy kocsma. Minden szakhatóság
megadta mindegyikre az engedélyt. A busz nem megy arra a területre, az óvodások az óvodában
vannak, a Megálló Étterembe ebédelni járnak. Miért zavarná ez a környék az időseket? Olyan
más helyszíneket említett, melyekről jó lenne beszélni, ráadásul ott is vannak zavaró
körülmények. Igaz, hogy a pártház mellett van orvosi rendelő, de egy ilyen létesítményben már
biztosan van megfelelő orvosi ellátás. Ott van mellette egy forgalmas út, az iskola. Nem tudja
elképzelni, hogyan lehet a telkeket ott összenyitni, két utcát átjárni, az a hely szűk erre a célra.
Az építők művelődési házánál is szűk a hely, egy meglévő utcába kerülne beépítésre, ott nem
veheti körül park. Sajnálatát fejezte ki, hogy ezek csak most kerültek szóba, jó lett volna egy
“tanulmány” arról, hogy tényleg megfelelő-e egy-egy hely a létesítményhez, elfér-e ott.
Most nem a testület ajánl fel területet, a vállalkozó kért területet, melyről döntenie kell a testületnek, hogy adja vagy nem. Ebben várja a testület pozitív döntését.
Molnár Zoltán (Munkácsy u. 5.) megkérdezte, a régi strand területe nem felel meg a célra m2ben? Ki lehetne használni.
Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester elmondta, nem tud pontos m2-t mondani a volt
strand területére, de van egy hatályos döntés, hogy tanuszoda programra pályázik az önkormányzat. A három évvel ezelőtti kedvező döntést kapott települések építhetik meg a létesítményt ez
évben. Sándorfalva vonatkozásában eddig pozitív visszajelzés érkezett. Azon a helyszínen minden adott a tanuszoda működtetéséhez. Vagy vissza lehet lépni, nem kell tanuszoda Sándorfalvának, kerüljön felajánlásra a terület idősek otthona létesítéséhez.
Molnár Zoltán megkérdezte, mi lesz, ha nem valósul meg a tanuszoda program, mert nem nyer
a pályázat? Van konkrét időpont meghatározva, hogy meddig döntsön a testület a terület eladásáról? A zöld város program miért csak erre az egy területre orientálódik? Mint Sebestyén képviselő úr is mondta, egy másik központi része is van a városnak. Ha van fejlesztés, mindig csak erre
a területre összpontosul. Sándorfalva nem csak ebből áll. A közfoglalkoztatottak is csak ezen a
központi részen dolgoznak.
Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester elmondta, nem tudni mikor lesz döntés. Már április
óta várja a vállalkozó a testület döntését. Nem lenne jó tovább halasztani. Ha igent mond a
területre a testület, az nem azt jelenti, hogy azonnal eladásra kerül, csak azt, hogy nyílt pályázati
eljárás kerül kiírásra. Az is lehet, hogy több vállalkozó jelentkezik.
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Egy vállalkozó minél hamarabb szeretné a terveit megvalósítani. Mivel nem született képviselőtestületi döntés, azt javasolta, hogy szeptemberben közmeghallgatás keretében újra tárgyalj a
témát a testület.
A zöld város programban a megadott két helyrajzi számra nyerte a pályázatot a település, ami a
Szabadság teret és a kastély parkját foglalja magában. A támogatás nem lehet másra költeni.
Azt nem tudja ígérni, hogy a közfoglalkoztatottak elkezdik járni az utcákat, mert többször pont
Darázs képviselő teszi szóvá, hogy csak az intézményeknél dolgozhatnak, magánszemélyek előtt
nem. Szeretne azért az időseken segíteni a testület. Ettől az évtől kérelemre kimennek a nyugdíjasokhoz a kollegák füvet nyírni, takarítani. Ehhez azonban meg kell teremteni a költségtételeket.
Tudomásul kell venni, hogy nem lehet mindent a közfoglalkoztatási programra ráerőltetni. Jövőbeni terv a kormány részéről a program megszüntetése. Ez rosszul érintené például a kulturális
központot, ahol sok a közfoglalkoztatott.
Molnár Zoltán megkérdezte, tud-e segíteni az önkormányzat abban, hogy ide jöjjenek a vállalkozók, akár külföldről is. Akár a testvérvárosokkal is fel lehetne venni a kapcsolatot ez ügyben.

Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester közölte, jó az ötlet. A testület már akkor megtette
ehhez az első lépést, amikor a Bika-kaszálót GKSZ. kategóriába sorolta. Benyújtásra került egy
pályázat gazdasági övezet kialakításához közműfejlesztésre és útépítésre. Ezzel teremtődne meg
a hely, ahová a vállalkozók kitelepülhetnének. Eddig nem volt erre megfelelő terület. Hiába
döntött úgy még Darázs képviselő úr polgármestersége alatt a testület, hogy a Szegfű utca fölötti
részen ipari parkot lehessen alakítani, az unióhoz történő csatlakozással az Natura 2000 területbe
került. Sajnos a település külterülete természetvédelmi területként van nyilvántartva. Ilyen ipari
létesítmények jelenleg Homokpusztán építhetők, oda viszont nagyon sokba kerülne kivinni az
ivóvizet, megfelelő villamos energiát, szennyvízelvezetést. Ha a Bika-kaszálóval kapcsolatban
benyújtott pályázat nem nyer, akkor is biztosított lesz a terület a vállalkozók részére, csak roszszabb feltételekkel. Akkor is kell lépni, mert egyre nagyobb a település és nem lesz elég bevétel.
Amíg nincs nyertes pályázat, csak bérlik a területet, ha nyert, a fenntartási időszak után lehet a
területet eladni.
Mivel Molnár Zoltánnak vannak német kapcsolatai, örömmel venné, ha ezzel tudna a szülővárosának segíteni. Ha a kapcsolatban segítséget nyújt, a tárgyalásokat szívesen lefolytatja a hivatal. A lakosság kapcsolati rendszerével tudna gyorsabban fejlődni a település.
Széll István megkérdezte, megoldódna-e a sportpályával kapcsolatos probléma azzal az üzlettel,
ha eladásra kerülne a Május 1 tér egy része idősek otthona létesítés céljából? A Május 1 tér azon
részét más hasznosításra tervezték-e? Megjegyezte, nem véletlenül kérdezte meg, hol van a többi
képviselő, szerinte nem kívántak az ülésen részt venni, pont ezen téma miatt.
Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester elmondta, jelenleg nincs más hasznosítási terv a Május 1 térnél lévő területre anyagiak és pályázati lehetőségek hiányában. Fejleszteni kellene például az óvodát, a bölcsődét, a hivatalt, a városüzemeltetést, de ezekhez nincs elegendő anyagi
forrás. Egyelőre nincs probléma a sportpálya területével. A testület meghozta a döntést, hogy
felmondja, visszafizeti a 3 millió forintot a cégnek, amit a pályáztatás során befizetett. Még nem
válaszoltak.
Biczók István (Csúzdi dűlő 9.) szerint is szükség van idősek otthonára, de átgondolták-e, hol
lesz a rendezvénytér, ha az megvalósul? Jelenleg pont akkor a terület, ami elég a városnak. Ha
ilyen ütemben nő a lakosságszám, 10 év múlva már lehet, hogy kicsi lesz. Elsősorban a búcsúnál
jelent problémát, nem lenne jó a központba behozni a házak közé. Inkább azt a megoldást kellene választani, hogy senki ne építhessen arra a zöldterületre.
Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester elmondta, mint említette, ez nem rendezvények tartására szolgáló terület, csak egy füves rész, ami fejlesztésekre vár.
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A búcsú kerülhet például a Futura területére, amit most vásárolt meg az önkormányzat, a Kastélykert is megújul. A Városnapok sem a Május 1 téren kerülnek megrendezésre. Ezeknek a rendezvényeknek meg kell találni a helyét. Ebben az évben két nagyobb rendezvény volt, a városnap és egy lovas rendezvény. Kérdés, hogy szabad-e két ilyen rendezvényt szabad-e elcserélni
egy idősek bentlakásos otthonára. Véleménye szerint nem.
Dudás Zoltán képviselő a kétpólusú városközponttal kapcsolatban elmondta, egy kb. fél évvel
ezelőtti ülésen még tiltakozott a testület, hogy ez esetleg megvalósuljon, mivel a piactér fejlesztést pont oda képzelte a testület egy része.
Sebestyén András képviselő megjegyezte, 2007-ben fogadta el a testület a Pallavicini tervet,
ami mai napig hatályos és abban is a kétpólusú városközpont szerepel, mint önkormányzati fejlesztési terv. El kell olvasni a tervet.
Dudás Zoltán képviselő közölte, elolvasta a tervet. Amikor a piactér fejlesztéséről volt szó, akkor került előtérbe, hogy jó lenne a kétpólusú városrész tervét feleleveníteni. Annak idején a piactér fejlesztést tervezte a Május 1 térre a testület.
Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester elmondta, ez nem így történt. Amikor pályázatot
lehetett beadni – Dudás képviselő úrnak, mint megyei képviselőnek ezt tudnia kell –, a piactér
fejlesztést egy barnamezős beruházásnak számít. Ez nem azt jelenti, hogy egy másik területen
kell újat kialakítani, a meglévő terület felújításáról szól. A 300 millió forintot csak az adott célra
és az adott helyen lehet felhasználni. Már két évvel ezelőtt döntés született a Futura megvásárlásáról, piactér bővítési céllal. Amit Dudás képviselő úr említett, az akkor merült fel, amikor a Bika-kaszálón történő elhelyez került szóba. Megkérdezésre került a lakosság, pont az ő részükről
hangzott el, hogy a városközpontban maradjon. A pályázat nem tette lehetővé új terület létrehozását. A piactér helyével kapcsolatban nem volt előterjesztés.
Molnár Zoltán megkérdezte, mit jelent a zöld város beruházás a Kastély vonatkozásában? Miben nyilvánul meg? A Futura területét lehetne-e hasznosítani átmenetileg akár parkolás céljára
vagy akár csak arra, hogy télen fedett részen legyenek az árusok? Nagyon nehéz a központban a
parkolást megoldani.
Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester közölte, mint már említette, ezzel kapcsolatban a
testület már elmondta a véleményét, mely alapján a mérnökök átdolgozzák a tervet, ami egy lakossági fórumon ismertetésre kerül, hogy csak olyan terv valósuljon meg, amiben a lakosság
véleménye is figyelembe vételre került. Ugyanígy került megtervezésre a piactér is. Látványterv
még nem készült. A Futura ilyen jellegű használatához sok pénz kellene, ugyan az alap nem
megfelelő, azt fel kellene újítani. A pályázatok még 2015-ben kerültek beadásra, mindenképpen
meg kell várni az eredményt.
Molnár Zoltán megjegyezte, még mindig sokan tartanak nagyüzemileg állatokat, akár 20-30
darabot a belterületen. Ezzel kapcsolatban mindennaposak a konfliktusok. Lehetne megoldást
találni? A közterület-felügyelő már több alkalommal is megjelent ott, de évek óta nem történik
semmi. Miért nem külterületen tartanak nagylétszámban állatokat?
Gondot okoznak a kóbor kutyák is, főleg az iskola környékén. A gyermekek félnek tőlük. Ma
volt is bent a szülő az önkormányzatnál. A polgárőr és a rendőr is otthagyta a kutyákat. A közterület felügyelő is ott volt.
Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester elmondta, a testület még ebben az évben tárgyalja az
állattartási rendelet módosítását. Egyébként, amikor a hivatal vagy más szakhatóság megy ki
ellenőrizni, nem tapasztalt ilyen nagymennyiségű állattartást. A Csongrádi utcában már megszűnt a probléma. A Tiszta utcában van még gond. Ma került felvételre egy jegyzőkönyv más
ügyben. Kérte, hogy jelezzék, ha probléma van, ne csak egymás között beszéljék meg, mert
anélkül nem indul eljárás.
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Dr. Török Éva aljegyző megjegyezte, helyi rendeletben nem lehet meghatározni a haszonállatok
számát, törölni is kellett néhány évvel ezelőtt a helyi rendeletekből. Ha egy ingatlan esetében az
állattartás megfelel a hatályos előírásoknak, mást a testület helyi rendeletben nem szabályozhat.
Dr. Bánfi Margit jegyző közölte, az aljegyző asszony elmondta az ezzel kapcsolatos szabályozást. Ilyen esetekben nem lehet elkerülni az írásbeli bejelentést. Az a tapasztalat, hogy több esetben megoldódik így a probléma. A szakhatóságok, mint például a járási hivatal, a kormányhivatal, a környezetvédelmi hatóság nagyon szigorúan járnak el ezekben az ügyekben.
Például a bűzzel kapcsolatos bejelentések általában késő ősszel és télen érkeznek, amikor a hatások a legalacsonyabbak és a hatóságok a legkevésbé tudják a problémát megállapítani.
A bejelentett kutyáról tudomása van a hivatalnak. Többször kiment a közterület-felügyelő, de
mire kiért, eltűnt a kutya. Ez előfordul. De ki fog menni több alkalommal és a rendőrséggel, polgárőrséggel, érintett lakossággal együttműködve előbb-utóbb be tudják fogni a kutyát. Egyébként pont a szóba került eb valamelyik gyermeket kíséri el az iskolába, azért tűnik el olyan gyorsan. Amikor egy percen belül kiért a kollega, már nem volt ott a kutya, még a környező utcákban
sem, pedig keresték.
Molnár Zoltán megjegyezte, a homokpusztai lovak esetében sem történt semmi, amíg meg nem
döglött a ló, hiába volt bejelentés. A Tisza utcai állattartás is bejelentésre került, mégsem történt
semmi. Ráadásul az illető őt jelentette fel, pedig nem is szomszédok.
Dr. Bánfi Margit jegyző közölte, a lovak esetében nem valós az állítás, nem így történt.
Dr. Török Éva aljegyző elmondta, a lovak esetében folyamatban lévő ügyről van szó, ráadásul
nem is a sándorfalvi hivatalnál folyik az eljárás. Véleménye szerint ebbe az ügybe ilyen lakossági fórumon nem lehet és nem is szabad belemenni. Mint polgármester asszony és jegyző asszony
is utalt rá, a hivatali eljárás jogszabályok által behatárolt, azoktól nem térhet el egyetlen önkormányzat sem. Lakossági fórumon egy másfajta típusú, folyamatban lévő ügyről nem tudunk érdemben nyilatkozni.
Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester elmondta, a Tisza utcai állattartással kapcsolatban
nem igaz, hogy nem történt semmi. A hivatal tartja a kapcsolatot a homokpusztai esetnél a lakossal. Mivel büntetőügy lett belőle, az önkormányzatot külön megkérte a rendőrség, hogy ne folyjon bele, ne tegyen semmit. Ha magánszemélyek közötti vitás ügy van, abban más hatóság az
illetékes és nem is tartozik szorosan a település költségvetéséhez.
A múlt héten még nyolc kutya volt, ma már csak négy. Reklamáltak a lakosok, hogy hangosak a
kutyák, ma éppen azt kifogásolták, hogy miért nem fogjuk be a kutyákat. Szeptember hónapban
összesen tíz kutyát fogtak be a kollegák.
Felkérte a lakosságot, ne engedjék ki az utcára a kutyákat. Van egy eljárásrend, az ebeket őrizni
kell, hátha előkerül a gazdája, hosszadalmas a folyamat. Az is probléma, ha befogják a kollegák
a kutyákat, de az is, ha nem. Olyan is volt, hogy felháborodott egy lakos, miért fogta meg a közterület-felügyelő az utcán a kutyát, miért tette autóba és hová viszi. Kérte, hogy ha férfiak látják
a kutyát, annyit segítsenek, hogy fogják meg és kimennek a kollegák.
Molnár Zoltán megkérdezte, mikor készül el az Alkotmány körút felújítása?
Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester elmondta, remélhetőleg rövidesen elindul a rendbetétel. Első szakaszban a volt Finn-Magyar Tsz-től a tüzépig tart az első szakasz. A következő
évben került betervezésre az Alkotmány körút további, teljes része. Nem önkormányzati útról
van szó, a közútkezelő tulajdona és az ő költségvetésükben szerepel. A közútnál azt mondták, a
Szeged felé vezető útszakasz a következő hét éves tervben szerepel. Jó lenne, ha az első évben
megvalósulna.
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Darázs Sándor képviselő javasolta a határozati javaslat 2. b) pontjának törlését, mivel a pályázati beruházások a beszámolási időszak végéig nem fognak lezárulni.

Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester szavazásra bocsátotta a 2017. I. félévi költségvetés
teljesítésére vonatkozó határozati javaslatot az elhangzott módosítással, hogy a határozati javaslat 2. b) pontja törlésre kerül, a c) pont kerül a b) pont helyébe.
A Képviselő-testület a határozati javaslatot 6 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot
hozta:

179/2017.(IX.28.) Kt. határozat
Tárgy: Tájékoztató az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről
Határozat
Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester tájékoztatóját a
2017. évi költségvetés I. féléves végrehajtásáról elfogadja.
1. Megállapítja,
a) hogy az I. féléves gazdálkodási eredmények megfelelnek a 2017. évre meghatározott főbb céloknak.
b) hogy a rendelkezésre álló pénzeszközökből az intézményhálózat zavartalanul
működhetett.
c) hogy a meghatározott beruházási feladatok teljesítési szintje az elvárások szerint alakult.
2. Elvárja,
a) hogy a beszámolási időszak végéig változatlan takarékos gazdálkodással az
eredetiként tervezett dologi előirányzatok keretein belül az intézményüzemeltetési feladatok maradéktalanul teljesüljenek.
b) hogy az önkormányzati intézmények a feladatellátáshoz előirányzott saját bevételeiket beszedjék, ezáltal az Önkormányzat 2017. évi működési forráshiány
mentes gazdálkodásának alapjait megteremtsék.
3. Továbbra is törekedni kell az éves terv takarékos végrehajtására, a kintlévőségek
maradéktalan beszedésére, illetve behajtására. Biztosítani kell az intézmények további zavartalan működését és az elért ellátási színvonal megtartását.
Határidő: folyamatos, a végrehajtásra: 2017. december 31.
Felelős: Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester
A határozat végrehajtásáról az éves beszámoló keretében kell számot adni.
A határozatról értesítést kap:
1. Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester
2. Dr. Bánfi Margit jegyző
3. Lázár Margit mb. gazdálkodási csoportvezető
4. Irattár helyben

Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester szavazásra bocsátotta az idősek bentlakásos otthonának létesítésével kapcsolatos, alábbi határozati javaslatot.
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„1. Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás és rendelkezés szabályairól szóló rendelete alapján az önkormányzat tulajdonában álló Sándorfalva, belterület 1994/3. és 1994/4. hrsz. ingatlanok mellékelt vázlat szerinti, kb. 7000 m2 területű részét értékesíteni kívánja.
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 2017.novemberi testületi
ülésre készítse elő az újabb, valamennyi bizottsággal egyeztetett ajánlattételi dokumentációt.”

A Képviselő-testület a határozati javaslatot 4 igen szavazattal és 2 tartózkodással
– minősített többség hiányában – nem fogadta el.

Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester megállapította, hogy minősített többség hiányában
nem került elfogadásra a javaslat, így nem kerül kiírásra az idősek bentlakásos napközi otthonának létesítésére vonatkozó pályázati kiírás.

Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester a soros nyílt ülést 18 óra 00 perckor bezárta.

K.m.f.

Gajdosné Pataki Zsuzsanna
polgármester

Dr. Bánfi Margit
jegyző

Jegyzőkönyv-hitelesítők:

Búza Katalin
képviselő

Dudás Zoltán
képviselő
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