Jegyzőkönyv
Készült Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Tulajdonosi
Bizottsága 2009. május 11-én 1500 órakor megtartott nyílt ülésén.
A bizottsági ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme
Jelen van: 5 fő; Polner Frigyesné elnök, Babarczi Antal, Rózsa József, Tóth István bizottsági
tagok
Később csatlakozott: Dobák Sándor bizottsági tag
Távol maradt: 2 fő; Balog Ilona, Tóthné Vas Gabriella bizottsági tag (távolmaradásukat
előre jelezték)
Tanácskozási joggal meghívottak: Petró Ferenc polgármester, Dr. Karsai Éva jegyző,
Ásotthalom
Község
Önkormányzata
Képviselő-testületének
és
Bizottságainak tagjai, Bálintné Mityók Szilvia gazdálkodási ügyintéző,
kontírozó könyvelő, Németh Attila ÁSOTT-TELSZO Nonprofit Kft.
végelszámolója, Kása Gabriella HKTT Integrált Szociális és Gyermekjóléti
Központ Ásotthalmi Tagintézmény vezetője, Dr. Hadfiné Böjthe Gabriella
Kiss Ferenc Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda igazgatója, KovácsTanács Istvánné Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár igazgatója,
Bókáné Szilágyi Mária Óvodavezető.
Tanácskozási joggal jelen van: Fackelmann István alpolgármester, Kiss Sándor képviselő,
Kószó Tamás képviselő, Pőcze Levente képviselő, Dr. Karsai Éva jegyző,
Bálintné Mityók Szilvia gazdálkodási ügyintéző, kontírozó könyvelő,
Fröhlich András TVMB tag, Berta Antal TVMB tag, Túrú Tibor TVMB tag,
Németh Attila ÁSOTT-TELSZO Nonprofit Kft. végelszámolója.
Jegyzőkönyv-vezető: Balogh Mária gazdálkodási banki ügyintéző
Polner Frigyesné bizottsági elnök megnyitja a Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság nyílt
ülését.
Megállapítja, hogy az ülésen jelen van a bizottsági elnök és 4 fő bizottsági tag, az ülés
határozatképes.
A kiadott és a jegyzőkönyvhöz mellékelt ( 1. számú melléklet) meghívóban foglaltaktól
eltérően az alábbiak szerint tesz javaslatot a nyílt ülés napirendjére:
Az ülés napirendje:
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1.)

Az Önkormányzat aktuális pénzügyi
véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester

helyzetéről

szóló

tájékoztató

2.)

Az ÁSOTT-TELSZO Nonprofit Kft. ”v.a.” az aktuális pénzügyi helyzetről szóló
tájékoztató véleményezése
Előadó: Németh Attila végelszámoló

3.)

„A kerékpárút nyomvonalán lévő földterületek megvásárlásához pénzeszköz
átvétele Mórahalom Város Önkormányzatától” című napirendi pont
véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester

4.)

„Felhalmozási célú pénzeszköz lekérése a Vízműtől” című napirendi pont
véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester

5.)

„Közfeladatok ellátásának felülvizsgálata” című napirendi pont véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester

6.)

„Az Önkormányzat tulajdonában lévő Ásotthalom, Bartók u. 31. szám alatti
ingatlan értékesítésére pályázat kiírása „ című napirendi pont véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester

7.)

A 2009. évi közfoglalkoztatási terv módosításának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester

8.)

Az Önkormányzat 2009. évi költségvetési rendelet módosításának
véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester

9.)

Az ÁSOTT-TELSZO Nonprofit Kft. „v.a.” 2009.02.28-as fordulónappal készült
beszámoló elfogadásának véleményezése
Előadó: Németh Attila végelszámoló

10.) „Újabb gépek megvásárlása az ÁSOTT-TELSZO Nonprofit Kft. „v.a.” –től”
című napirendi pont véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
11.) „Ismételt döntés az ÁSOTT-TELSZO Nonprofit Kft. részére adótartozás
rendezése érdekében nyújtott csekély összegű támogatásról” című napirendi pont
véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
12.) A Településüzemeltetési és Műszaki Szolgálat létszám felülvizsgálatának
véleményezése
Előadó: Dr. Karsai Éva jegyző
13.) A Gátsori FŐDI-GYEP megvásárlásának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
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14.) A Kissori és Gátsori Közösségi Terek megvalósításának ütemezésének
véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
15.) LEKI pályázat benyújtásának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
16.) Egyebek

Az 9.) - 15.) napirendi pontok megtárgyalása közösen történik Ásotthalom Község
Önkormányzata Képviselő-testülete Település-, Vállalkozásfejlesztési és Mezőgazdasági
Bizottságával.
Az ülés napirendjére tett javaslatát szavazásra bocsátja.
A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság Polner Frigyesné bizottsági elnök javaslatát 4 igen
szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozza:

74/2009.(V.11.) PTB határozat
Tárgy:

A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság 2009. május 11-i nyílt ülés napirendjének
megállapítása
Határozat

Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Tulajdonosi
Bizottsága (továbbiakban: Bizottság) egyetért Polner Frigyesné bizottsági elnök indítványával
és az alábbiak szerint dönt:
A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság (továbbiakban Bizottság) 2009. május 11-én 1500 órai
kezdettel nyílt ülést tart, melynek napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg:
1.) Az Önkormányzat aktuális pénzügyi
véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester

helyzetéről

szóló

tájékoztató

2.) Az ÁSOTT-TELSZO Nonprofit Kft. ”v.a.” az aktuális pénzügyi helyzetről szóló
tájékoztató véleményezése
Előadó: Németh Attila végelszámoló
3.) „A kerékpárút nyomvonalán lévő földterületek megvásárlásához pénzeszköz
átvétele Mórahalom Város Önkormányzatától” című napirendi pont
véleményezése
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Előadó: Petró Ferenc polgármester
4.) „Felhalmozási célú pénzeszköz lekérése a Vízműtől” című napirendi pont
véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
5.) „Közfeladatok ellátásának felülvizsgálata” című napirendi pont véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
6.) „Az Önkormányzat tulajdonában lévő Ásotthalom, Bartók u. 31. szám alatti
ingatlan értékesítésére pályázat kiírása „ című napirendi pont véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
7.) A 2009. évi közfoglalkoztatási terv módosításának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
8.) Az Önkormányzat 2009. évi költségvetési rendelet módosításának
véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
9.) Az ÁSOTT-TELSZO Nonprofit Kft. „v.a.” 2009.02.28-as fordulónappal készült
beszámoló elfogadásának véleményezése
Előadó: Németh Attila végelszámoló
10.) „Újabb gépek megvásárlása az ÁSOTT-TELSZO Nonprofit Kft. „v.a.” –től”
című napirendi pont véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
11.) „Ismételt döntés az ÁSOTT-TELSZO Nonprofit Kft. részére adótartozás
rendezése érdekében nyújtott csekély összegű támogatásról” című napirendi pont
véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
12.) A Településüzemeltetési és Műszaki Szolgálat létszám felülvizsgálatának
véleményezése
Előadó: Dr. Karsai Éva jegyző
13.) A Gátsori FŐDI-GYEP megvásárlásának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
14.) A Kissori és Gátsori Közösségi Terek megvalósításának ütemezésének
véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
15.) LEKI pályázat benyújtásának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
16.) Egyebek
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A határozatról értesülnek:
1.) Polner Frigyesné PTB elnök
2.) Dr. Karsai Éva jegyző
3.) Petró Ferenc polgármester
4.) Irattár
A Bizottság a 9.) – 15.) napirendi pontokat közösen tárgyalja
Ásotthalom
Község
Önkormányzata
Képviselő-testülete
Település-,
Vállalkozásfejlesztési
és
Mezőgazdasági
Bizottságával.
I. napirendi pont
Az Önkormányzat aktuális pénzügyi helyzetéről szóló tájékoztató véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 2. számú melléklete tartalmazza)
Polner Frigyesné PTB elnök átadja a szót Petró Ferenc polgármesternek, a napirendi pont
előadójának.
Petró Ferenc polgármester: az írásos előterjesztés tartalmazza a pénzügyi helyzetre
vonatkozó számadatokat, amelyből kitűnik, hogy rossz az Önkormányzat likviditása.
Babarczi Antal bizottsági tag: a 40 millió forintos hitel törlesztése milyen pénzből lesz
teljesítve?
Polner Frigyesné PTB elnök: a Könyvtár felújításra az 5,5 mFt összeghez, hogyan jut hozzá
az Önkormányzat?
Petró Ferenc polgármester: az ÖNHIKI már beadásra került, és a múlt héten a
Működésképtelen Önkormányzatok egyéb támogatására is beadásra került az igénylés. Az
ÖNHIKI-re nem lett előleg lekérve, így ha megítélésre kerül a támogatás, akkor abból kerül
kifizetésre a hitel.
A tavalyi évre vonatkozóan közel 9 mFt kerül kiutalásra az Önkormányzat részére a
normatíva pótlásaként, amely nagy segítséget jelent a számlák kifizetéséhez.
A könyvtár felújításnál a számlákat ki kel fizetni és utólagosan kell lehívni az összeget.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Polner Frigyesné PTB elnök szavazásra bocsátja az Önkormányzat aktuális pénzügyi
helyzetéről szóló tájékoztató véleményezését.
A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság a javaslatot 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
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75/2009.(V.11.) PTB határozat
Tárgy:

Az Önkormányzat
véleményezése

aktuális

pénzügyi

helyzetéről

szóló

tájékoztató

Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Tulajdonosi
Bizottsága (továbbiakban: Bizottság) megtárgyalta a tárgyi előterjesztést, és az alábbiak
szerint dönt:
1.) A Bizottság egyetért az írásbeli előterjesztésben foglaltakkal, és
alkalmasnak tartja, hogy azt a Képviselő-testület megvitassa, és
elfogadja.
2.) A Bizottság megbízza a Bizottság elnökét, hogy a Bizottsági határozatot
ismertesse a Képviselő-testülettel.
Határidő: 2009. május 13.
Felelős: Polner Frigyesné PTB elnök
A határozatról értesülnek:
1.) Polner Frigyesné PTB elnök
2.) Dr. Karsai Éva jegyző
3.) Petró Ferenc polgármester
4.) Irattár
II. napirendi pont
Az ÁSOTT-TELSZO Nonprofit Kft. ”v.a.” aktuális pénzügyi helyzetéről szóló tájékoztató
véleményezése
Előadó: Németh Attila végelszámoló
(Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 3. számú melléklete tartalmazza)
Polner Frigyesné PTB elnök átadja a szót Németh Attila ügyvezetőnek, a napirendi pont
előadójának.
Németh Attila ügyvezető: a Kft. végelszámolása megindult, amely csak a hitelezői
igénybejelentések kielégítése után fejeződhet be. A Kft. az Önkormányzatnak is tartozik
adókkal. 2009. június 5-től 2 dolgozó felmentési idejét kezdi meg, a részükre a május havi
munkabérek, végkielégítés, szabadság megváltás stb. kifizetéséhez kell a pénzügyi fedezetnek
meglennie, a gépek bérleti szerződése ill. értékesítése révén várható bevétele a Kft-nek.
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Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Polner Frigyesné PTB elnök szavazásra bocsátja az ÁSOTT-TELSZO Nonprofit Kft. ”v.a.”
aktuális pénzügyi helyzetéről szóló tájékoztató véleményezését.
A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság a javaslatot 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
76/2009.(V.11.) PTB határozat
Tárgy: Az ÁSOTT-TELSZO Nonprofit Kft. ”v.a.” aktuális pénzügyi helyzetéről szóló
tájékoztató véleményezése
Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Tulajdonosi
Bizottsága (továbbiakban: Bizottság) megtárgyalta a tárgyi előterjesztést, és az alábbiak
szerint dönt:
1.) A Bizottság egyetért az írásbeli előterjesztésben foglaltakkal, és
alkalmasnak tartja, hogy azt a Képviselő-testület megvitassa, és
elfogadja.
2.) A Bizottság megbízza a Bizottság elnökét, hogy a Bizottsági határozatot
ismertesse a Képviselő-testülettel.
Határidő: 2009. május 13.
Felelős: Polner Frigyesné PTB elnök
A határozatról értesülnek:
1.) Polner Frigyesné PTB elnök
2.) Dr. Karsai Éva jegyző
3.) Petró Ferenc polgármester
4.) Irattár
III. napirendi pont
„A kerékpárút nyomvonalán lévő földterületek megvásárlásához pénzeszköz átvétele
Mórahalom Város Önkormányzatától” című napirendi pont véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 4. számú melléklete tartalmazza)
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Polner Frigyesné PTB elnök átadja a szót Petró Ferenc polgármesternek, a napirendi pont
előadójának.
Petró Ferenc polgármester: az írásos előterjesztés tartalmazza a kerékpárút nyomvonalán
lévő földterületek megvásárlásához a pénzeszköz átvételének szükségességét és feltételeit.
Dr. Karsai Éva jegyző: a tanyagondnoki gépjármű megvásárlásának megvitatásakor írásbeli
utasításra írta alá az adásvételi szerződést, Polgármester Úr írásban jelezte, hogy Mórahalom
Város Önkormányzatától kapott pénzeszköz kötetlen felhasználású lesz és 2009. december
15-ig kell a pénzzel elszámolni, ebből kerül rendezésre a gépjármű vételára. Jelen helyzetben
nem tudja ellenjegyezni azokat a számlákat, amelyek a 15 mFt-ból kerülnek kiegyenlítésre, és
nem a kerékpárúttal kapcsolatosak. Ebben a helyzetben írásban kér utasítást az ellenjegyzésre,
mert a megállapodás egyértelműen rögzíti, hogy az Önkormányzat a kerékpárúttal kapcsolatos
földterület vásárláshoz használhatja fel a 15 mFt-ot.
Petró Ferenc polgármester: az írásbeli utasítást meg fogja adni a jegyzőnek arra
vonatkozóan, hogy egyéb célra is kifizetések eszközölhetőek legyenek.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Polner Frigyesné PTB elnök szavazásra bocsátja „A kerékpárút nyomvonalán lévő
földterületek megvásárlásához pénzeszköz átvétele Mórahalom Város Önkormányzatától”
című napirendi pont véleményezését.
A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság a javaslatot 2 igen szavazattal és 2 tartózkodással nem
fogadta el és az alábbi határozatot hozta:
77/2009.(V.11.) PTB határozat
Tárgy: „A kerékpárút nyomvonalán lévő földterületek megvásárlásához pénzeszköz átvétele
Mórahalom Város Önkormányzatától” című napirendi pont véleményezése
Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Tulajdonosi
Bizottsága (továbbiakban: Bizottság) megtárgyalta a tárgyi előterjesztést, és az alábbiak
szerint dönt:
1.) A Bizottság nem ért egyet az írásbeli előterjesztésben foglaltakkal, és nem
tartja alkalmasnak, hogy azt a Képviselő-testület megvitassa, és
elfogadja.
2.) A Bizottság megbízza a Bizottság elnökét, hogy a Bizottsági határozatot
ismertesse a Képviselő-testülettel.
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Határidő: 2009. május 13.
Felelős: Polner Frigyesné PTB elnök
A határozatról értesülnek:
1.) Polner Frigyesné PTB elnök
2.) Dr. Karsai Éva jegyző
3.) Petró Ferenc polgármester
4.) Irattár
IV. napirendi pont
„Felhalmozási célú pénzeszköz lekérése a Vízműtől” című napirendi pont véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 5. számú melléklete tartalmazza)
Polner Frigyesné PTB elnök átadja a szót Petró Ferenc polgármesternek, a napirendi pont
előadójának.
Petró Ferenc polgármester: az írásos előterjesztés tartalmazza a szükséges információkat,
így nem kívánja szóban kiegészíteni a napirendi pontot.
Babarczi Antal bizottsági tag: a Vízműtől lekért összeg miért 1,3 mFt? Miért nem csak a
szükséges 625.000,-Ft-ot kérjük ki?
Bálintné Mityók Szilvia gazdálkodási ügyintéző: A Vízművel történt egyeztetés, az ő
részükre így egyszerűbb a pénzeszköz lekérésének a kezelése. Az Önkormányzatnál a
költségvetésben nem szerepel összeg arra, vonatkozóan, ha valamelyik intézménynél,
nagyobb értékű gép vagy berendezés elromlana, így ez az összeg erre a vészhelyzetre adna
pénzügyi tartalékot.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Polner Frigyesné PTB elnök szavazásra bocsátja a „Felhalmozási célú pénzeszköz lekérése a
Vízműtől” című napirendi pont véleményezését.
A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság a javaslatot 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
78/2009.(V.11.) PTB határozat
Tárgy: „Felhalmozási célú pénzeszköz lekérése a Vízműtől” című napirendi pont
véleményezése
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Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Tulajdonosi
Bizottsága (továbbiakban: Bizottság) megtárgyalta a tárgyi előterjesztést, és az alábbiak
szerint dönt:
1.) A Bizottság egyetért az írásbeli előterjesztésben foglaltakkal, és
alkalmasnak tartja, hogy azt a Képviselő-testület megvitassa, és
elfogadja.
2.) A Bizottság megbízza a Bizottság elnökét, hogy a Bizottsági határozatot
ismertesse a Képviselő-testülettel.
Határidő: 2009. május 13.
Felelős: Polner Frigyesné PTB elnök
A határozatról értesülnek:
1.) Polner Frigyesné PTB elnök
2.) Dr. Karsai Éva jegyző
3.) Petró Ferenc polgármester
4.) Irattár
V. napirendi pont
„Közfeladatok ellátásának felülvizsgálata” című napirendi pont véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 6. számú melléklete tartalmazza)
Polner Frigyesné PTB elnök átadja a szót Petró Ferenc polgármesternek, a napirendi pont
előadójának.
Petró Ferenc polgármester: az írásos előterjesztés kiegészítéseként, csak annyit fűz a
napirendi ponthoz, hogy törvényi kötelezettségnek kell eleget tenni.
Dr. Karsai Éva jegyző: Egy teljesen új törvény jött ki, a 2008. évi CV. tv., amely új alapokra
helyezte az intézményi struktúrákat. Ezzel kapcsolatos jelenlegi feladata a közfeladata a
Képviselő-testületnek a közfeladatok ellátásának felülvizsgálata, valamint az alapító okiratok
módosítása. Az alapító okiratok új elemekkel is bővültek, ilyen a vezetői kinevezéssel
kapcsolatos, valamint a foglalkoztatási jogviszonnyal kapcsolatos elemek. 2009. szeptember
30-ig kell a Szakfeladatrendnek való megfeleltetést elvégezni. Ismertette, a közhatalmi és
közszolgálati költségvetési szervek új elnevezéseit. Új elem, hogy amennyiben a Képviselőtestület új költségvetési szerv létrehozásán gondolkodik, megalapozott hatáselemzéssel kell
alátámasztania azt, hogy az új szerv költségtakarékosabb és hatékonyabb a korábbinál.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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Polner Frigyesné PTB elnök szavazásra bocsátja a „Közfeladatok ellátásának felülvizsgálata”
című napirendi pont véleményezését.
A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság a javaslatot 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
79/2009.(V.11.) PTB határozat
Tárgy: „Közfeladatok ellátásának felülvizsgálata” című napirendi pont véleményezése
Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Tulajdonosi
Bizottsága (továbbiakban: Bizottság) megtárgyalta a tárgyi előterjesztést, és az alábbiak
szerint dönt:
1.) A Bizottság egyetért az írásbeli előterjesztésben foglaltakkal, és
alkalmasnak tartja, hogy azt a Képviselő-testület megvitassa, és
elfogadja.
2.) A Bizottság megbízza a Bizottság elnökét, hogy a Bizottsági határozatot
ismertesse a Képviselő-testülettel.
Határidő: 2009. május 13.
Felelős: Polner Frigyesné PTB elnök
A határozatról értesülnek:
1.) Polner Frigyesné PTB elnök
2.) Dr. Karsai Éva jegyző
3.) Petró Ferenc polgármester
4.) Irattár
VI. napirendi pont
„Az Önkormányzat tulajdonában lévő Ásotthalom, Bartók u. 31. szám alatti ingatlan
értékesítésére pályázat kiírása” című napirendi pont véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 7. számú melléklete tartalmazza)
Polner Frigyesné PTB elnök átadja a szót Petró Ferenc polgármesternek, a napirendi pont
előadójának.
Petró Ferenc polgármester: az írásbeli előterjesztést nem kívánja kiegészíteni.
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Polner Frigyesné PTB elnök: kérdezi, hogy az épület bérbevételére már volt jelentkező,
milyen szakaszban áll a tárgyalás?
Petró Ferenc polgármester: nincs lezárva a tárgyalás, az épületet már többször megnézte a
bérlő jelölt, nyomdai szolgáltatást szeretne az épületben végezni.
Kiss Sándor képviselő: az épület más jellegű hasznosításán gondolkodik, pl. pályázati
forrásból felújítani és szolgálati vagy bérlakásokat kialakítani.
Berta Antal TVMB tag: sajnos a pályázatoknál legalább 40% önerőt kellene az
Önkormányzatnak biztosítani, ami az jelenlegi pénzügyi helyzetben nem elérhető.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Polner Frigyesné PTB elnök szavazásra bocsátja „Az Önkormányzat tulajdonában lévő
Ásotthalom, Bartók u. 31. szám alatti ingatlan értékesítésére pályázat kiírása ” című
napirendi pont véleményezését.
A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság a javaslatot 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
80/2009.(V.11.) PTB határozat
Tárgy: „Az Önkormányzat tulajdonában lévő Ásotthalom, Bartók u. 31. szám alatti ingatlan
értékesítésére pályázat kiírása ” című napirendi pont véleményezése
Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Tulajdonosi
Bizottsága (továbbiakban: Bizottság) megtárgyalta a tárgyi előterjesztést, és az alábbiak
szerint dönt:
1.) A Bizottság egyetért az írásbeli előterjesztésben foglaltakkal, és
alkalmasnak tartja, hogy azt a Képviselő-testület megvitassa, és
elfogadja.
2.) A Bizottság megbízza a Bizottság elnökét, hogy a Bizottsági határozatot
ismertesse a Képviselő-testülettel.
Határidő: 2009. május 13.
Felelős: Polner Frigyesné PTB elnök
A határozatról értesülnek:
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1.) Polner Frigyesné PTB elnök
2.) Dr. Karsai Éva jegyző
3.) Petró Ferenc polgármester
4.) Irattár

VII. napirendi pont
A 2009. évi közfoglalkoztatási terv módosításának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 8. számú melléklete tartalmazza)
Polner Frigyesné PTB elnök átadja a szót Dr. Karsai Éva jegyzőnek, a napirendi pont
előadójának.
Dr. Karsai Éva jegyző: Délelőtt a Szociális, Ifjúsági és Sport Bizottság ülésén részt vett a
Mórahalmi Munkaügyi Központ Kirendeltségvezetője, aki szintén támogatta a
közfoglalkoztatási terv módosítását. A létszám azért került módosításra, mert sem a
Strandfürdő üzemeltetésével, sem a külterületi utak karbantartásával és a külterületi
hulladékgyűjtési feladattal nem számolt az eredeti terv elkészítésekor. A Munkaügyi Központ
elfogadta a 2009. évi közfoglalkoztatási terv módosítását. A terv módosítása maga után vonja
a költségvetési rendelet módosítását is. A RÁT azaz rendelkezésre állási támogatás keretében
foglalkoztatottakra 95%-os támogatást kapunk, amelynél kedvezőbb jelenleg nem létezik az
Önkormányzat számára.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Polner Frigyesné PTB elnök szavazásra bocsátja a 2009. évi közfoglalkoztatási terv
módosításának véleményezését.
A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság a javaslatot 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
81/2009.(V.11.) PTB határozat
Tárgy: A 2009. évi közfoglalkoztatási terv módosításának véleményezése
Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Tulajdonosi
Bizottsága (továbbiakban: Bizottság) megtárgyalta a tárgyi előterjesztést, és az alábbiak
szerint dönt:
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1.) A Bizottság egyetért az írásbeli előterjesztésben foglaltakkal, és
alkalmasnak tartja, hogy azt a Képviselő-testület megvitassa, és
elfogadja.
2.) A Bizottság megbízza a Bizottság elnökét, hogy a Bizottsági határozatot
ismertesse a Képviselő-testülettel.
Határidő: 2009. május 13.
Felelős: Polner Frigyesné PTB elnök
A határozatról értesülnek:
1.) Polner Frigyesné PTB elnök
2.) Dr. Karsai Éva jegyző
3.) Petró Ferenc polgármester
4.) Irattár
VIII. napirendi pont
Az Önkormányzat 2009. évi költségvetési rendelet módosításának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 9. számú melléklete tartalmazza)
Polner Frigyesné PTB elnök átadja a szót Petró Ferenc polgármesternek a napirendi pont
előadójának.
Petró Ferenc polgármester: az írásbeli előterjesztést nem kívánja kiegészíteni.
Dr. Karsai Éva jegyző: a létszámváltozásokból adódó eltérések kerültek átvezetésre a
rendeleten.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Polner Frigyesné PTB elnök szavazásra bocsátja az Önkormányzat 2009. évi költségvetési
rendelet módosításának véleményezését.
A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság a javaslatot 3 igen szavazattal, 1 tartózkodással
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
82/2009.(V.11.) PTB határozat
Tárgy: Az Önkormányzat 2009. évi költségvetési rendelet módosításának véleményezése
Határozat
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Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Tulajdonosi
Bizottsága (továbbiakban: Bizottság) megtárgyalta a tárgyi előterjesztést, és az alábbiak
szerint dönt:
1.) A Bizottság egyetért az írásbeli előterjesztésben foglaltakkal, és
alkalmasnak tartja, hogy azt a Képviselő-testület megvitassa, és
elfogadja.
2.) A Bizottság megbízza a Bizottság elnökét, hogy a Bizottsági határozatot
ismertesse a Képviselő-testülettel.
Határidő: 2009. május 13.
Felelős: Polner Frigyesné PTB elnök
A határozatról értesülnek:
1.) Polner Frigyesné PTB elnök
2.) Dr. Karsai Éva jegyző
3.) Petró Ferenc polgármester
4.) Irattár
A Bizottság a 9.) – 15.) napirendi pontokat közösen tárgyalja
Ásotthalom
Község
Önkormányzata
Képviselő-testülete
Település-,
Vállalkozásfejlesztési
és
Mezőgazdasági
Bizottságával.
Polner Frigyesné Bizottsági elnök: köszönti a Település-, Vállalkozásfejlesztési és
Mezőgazdasági Bizottság megjelent tagjait. Megállapítja, hogy Dobák Sándor bizottsági tag
megérkezett a bizottsági ülésre.
IX. napirendi pont
Az ÁSOTT-TELSZO Nonprofit Kft. „v.a.” 2009.02.28-as fordulónappal készült beszámoló
elfogadásának véleményezése
Előadó: Németh Attila végelszámoló
(Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 10. számú melléklete tartalmazza)
Polner Frigyesné PTB elnök átadja a szót Németh Attila ügyvezetőnek, a napirendi pont
előadójának.
Németh Attila ügyvezető: az 5mFt csekély összegű támogatás könyvelése a hosszas
egyeztetések után végre a helyére került, így alakult ez az eredmény. A beszámolóban a Kft.
tulajdonában szereplő földterület 3.750.000,-Ft-tal szerepel, de a valóságban erre a
földterületre az Önkormányzat ettől lényegesen kevesebbet fordított rá.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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Polner Frigyesné PTB elnök szavazásra bocsátja az ÁSOTT-TELSZO Nonprofit Kft. „v.a.”
2009.02.28-as fordulónappal készült beszámoló elfogadásának véleményezését.
A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság a javaslatot 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

83/2009.(V.11.) PTB határozat
Tárgy: Az ÁSOTT-TELSZO Nonprofit Kft. „v.a.” 2009.02.28-as fordulónappal készült
beszámoló elfogadásának véleményezése
Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Tulajdonosi
Bizottsága (továbbiakban: Bizottság) megtárgyalta a tárgyi előterjesztést, és az alábbiak
szerint dönt:
1.) A Bizottság egyetért az írásbeli előterjesztésben foglaltakkal, és
alkalmasnak tartja, hogy azt a Képviselő-testület megvitassa, és
elfogadja.
2.) A Bizottság megbízza a Bizottság elnökét, hogy a Bizottsági határozatot
ismertesse a Képviselő-testülettel.
Határidő: 2009. május 13.
Felelős: Polner Frigyesné PTB elnök
A határozatról értesülnek:
1.) Polner Frigyesné PTB elnök
2.) Dr. Karsai Éva jegyző
3.) Petró Ferenc polgármester
4.) Irattár
X. napirendi pont
„Újabb gépek megvásárlása az ÁSOTT-TELSZO Nonprofit Kft. „v.a.” –től” című napirendi
pont véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 11. számú melléklete tartalmazza)
Polner Frigyesné PTB elnök átadja a szót Petró Ferenc polgármesternek, a napirendi pont
előadójának.
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Petró Ferenc polgármester: az írásbeli előterjesztést nem kívánja kiegészíteni.
Németh Attila ügyvezető: azok a gépek, amelyek nincsenek jelzáloggal megterhelve, azok
értékesíthetőek, ill. azok a gépek amelyekre a Műszaki Szolgálat nem tart igényt a
feladatellátásához.
Dr. Karsai Éva jegyző: az ügyvezető vázolta a hosszabb távú pénzügyi kilátásokat a Kft.
pénzügyi helyzetére vonatkozó napirendi pontnál, a gépértékesítésekkel is kalkulált, de arról
nem esett szó, hogy a helyi adó tartozását a Kft. miből egyenlíti ki. Ez az összeg a
végelszámoláskor jelentkezni fog, mint hitelezői igény. Összesen többmint 2,5 mFt-ról van
szó, amely felett az Önkormányzat nem hunyhat szemet. A Kft. pedig a kiegyenlítésig nem
fejezheti be a végelszámolását, mert az APEH nem adja ki az igazolást, amellyel a
Cégbíróságnál lehet intézkedni. Kéri az ügyvezetőt, hogy a testületi ülésre dolgozzon ki
javaslatot, ennek a problémának a megoldására.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Polner Frigyesné PTB elnök szavazásra bocsátja az „Újabb gépek megvásárlása az ÁSOTTTELSZO Nonprofit Kft. „v.a.” –től napirendi pont véleményezését.
A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság a javaslatot 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

84/2009.(V.11.) PTB határozat
Tárgy: „Újabb gépek megvásárlása az ÁSOTT-TELSZO Nonprofit Kft. „v.a.” –től
napirendi pont véleményezése
Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Tulajdonosi
Bizottsága (továbbiakban: Bizottság) megtárgyalta a tárgyi előterjesztést, és az alábbiak
szerint dönt:
1.) A Bizottság egyetért az írásbeli előterjesztésben foglaltakkal, és
alkalmasnak tartja, hogy azt a Képviselő-testület megvitassa, és
elfogadja.
2.) A Bizottság megbízza a Bizottság elnökét, hogy a Bizottsági határozatot
ismertesse a Képviselő-testülettel.
Határidő: 2009.május 13.
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Felelős: Polner Frigyesné PTB elnök
A határozatról értesülnek:
1.) Polner Frigyesné PTB elnök
2.) Dr. Karsai Éva jegyző
3.) Petró Ferenc polgármester
4.) Irattár
XI. napirendi pont
„Ismételt döntés az ÁSOTT-TELSZO Nonprofit Kft. részére adótartozás rendezése érdekében
nyújtott csekély összegű támogatásról” című napirendi pont véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 12. számú melléklete tartalmazza)
Polner Frigyesné PTB elnök átadja a szót Petró Ferenc polgármesternek, a napirendi pont
előadójának. A bizottság már tárgyalt a napirendi pontot, de a kialakult helyzet miatt még
egyszer napirendre kellett tűzni.
Petró Ferenc polgármester: az írásbeli előterjesztést azzal egészítené ki, hogy a pénzügyi
helyzetet úgy ítélte meg a kórházi tartózkodása alatt, hogy az adótartozás azonnali
kiegyenlítése veszélybe sodorta volna az Önkormányzat fizetőképességét.
Babarczi Antal bizottsági tag: az adótartozás azonnali be nem fizetése esetén mennyire
nyúlik el a Kft. végelszámolása? A bizottság szeretné nyomon követni a Kft. havi pénzügyi
helyzetéről szóló jelentéseknél az adótartozás rendezésének alakulását.
Bálintné Mityók Szilvia gazdálkodási ügyintéző: az ügyvezető volt benn az APEH-nél és
egyeztetett az ügyintézővel, aki maximálisan együttműködő volt és a lehető leggyorsabban
intézné a jelzálogjog törléseket.
Dr. Karsai Éva jegyző: amennyiben a Képviselő-testület fenntartja azt a véleményét, hogy
kiegyenlíti a Kft. tartozását ill. rendelkezésére bocsátja az adótartozás összegét, javasolja az
„A változatot” azzal a kiegészítéssel, hogy amint az Önkormányzat pénzügyi helyzete engedi
részletekben törlesztené az APEH felé novemberi vagy hamarabbi lejárattal.
Kiss Sándor képviselő: sérelmesnek érzi, hogy a Képviselő-testület döntése ellenére nem lett
kiegyenlítve ez a tartozás, és erről a döntésről nem kaptak a képviselők tájékoztatást, akár egy
rendkívüli ülés keretében is.
Dr. Karsai Éva jegyző: jeleztem Én és helyettesem is, hogy a támogatás ki nem fizetéséről
értesíteni kellett volna a egy rendkívüli ülésen a képviselőket.
Petró Ferenc polgármester: a döntést azért kellett meghozni, mert az Önkormányzat
pénzügyi helyzete teljesen ellehetetlenült volna, ha az adótartozást kiegyenlítette volna. Nem
szabad teljesen 0-ra futtatni a pénzeket, mert akkor váratlan helyzetekben, pl. egy nagyértékű
tárgyi eszköz meghibásodása vagy elromlása esetében a működés válik lehetetlenné. A 3,6
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mFt kifizetése nem a legégetőbb napi probléma volt, ezért döntött a kifizetés elnapolása
mellett.
Bálintné Mityók Szilvia gazdálkodási ügyintéző: a tárgyi eszközök elavultsága olyan
nagymértékű, hogy bármikor bekövetkezhet végleges elromlás. Az Önkormányzat pénzügyi
helyzete valóban nagyon rossz, a DÉMÁSZ-tól és a COTHEC-től is milliós nagyságrendű
fizetési felszólítások ill. végrehajtási felszólítások érkeztek.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Polner Frigyesné PTB elnök szavazásra bocsátja az „Ismételt döntés az ÁSOTT-TELSZO
Nonprofit Kft. részére adótartozás rendezése érdekében nyújtott csekély összegű
támogatásról” című napirendi pont alábbi kiegészítését:
1.) A Bizottság egyetért az írásbeli előterjesztésben foglalt „A változattal”.
2.)

A Bizottság javasolja az „A” határozati javaslatot az alábbi 2.), 3.) ponttal
kiegészíteni:
„2.) A Képviselő-testület a 3.668.510,-Ft összegű támogatást az APEH által
meghatározott részletfizetési ütemezés – havonta - szerint nyújtja az ÁSOTT-TELSZO
Nonprofit Kft.-nek (korábban: ÁSOTT-TELSZO Kht.), illetve amennyiben az
Önkormányzat pénzügyi helyzete lehetővé teszi a támogatás fennmaradó része
egyösszegben fog kifizetésre kerülni a Kft. részére.
3.) A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, – a polgármester távollétében az
alpolgármestert - az ÁSOTT-TELSZO Nonprofit Kft. végelszámolóját és a jegyzőt, –
távollétében a titkársági osztályvezetőt – hogy az 1.) pontban megjelölt kifizetést az
APEH által meghatározott részletfizetési ütemezés szerint, illetve amennyiben az
Önkormányzat pénzügyi helyzete lehetővé teszi, akkor a támogatás fennmaradó részét
egyösszegben utalja át az ÁSOTT-TELSZO Nonprofit Kft. részére és a szükséges
további intézkedéseket tegye meg.

A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság a módosítást 4 igen és 1 nem szavazattal elfogadta.
Polner Frigyesné PTB elnök szavazásra bocsátja az „Ismételt döntés az ÁSOTT-TELSZO
Nonprofit Kft. részére adótartozás rendezése érdekében nyújtott csekély összegű
támogatásról” című napirendi pont fenti kiegészítéssel együtt történő véleményezését.
A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság a módosítással együtt a javaslatot 4 igen és 1 nem
szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
85/2009.(V.11.) PTB határozat

Tárgy: „Ismételt döntés az ÁSOTT-TELSZO Nonprofit Kft. részére adótartozás rendezése
érdekében nyújtott csekély összegű támogatásról” című napirendi pont
véleményezése
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Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Tulajdonosi
Bizottsága (továbbiakban: Bizottság) megtárgyalta a tárgyi előterjesztést, és az alábbiak
szerint dönt:

1.) A Bizottság egyetért az írásbeli előterjesztésben foglalt „A változattal”.
2.)

A Bizottság javasolja az „A” határozati javaslatot az alábbi 2.), 3.) ponttal
kiegészíteni:
„2.) A Képviselő-testület a 3.668.510,-Ft összegű támogatást az APEH által
meghatározott részletfizetési ütemezés – havonta - szerint nyújtja az ÁSOTT-TELSZO
Nonprofit Kft.-nek (korábban: ÁSOTT-TELSZO Kht.), illetve amennyiben az
Önkormányzat pénzügyi helyzete lehetővé teszi a támogatás fennmaradó része
egyösszegben fog kifizetésre kerülni a Kft. részére.
3.) A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, – a polgármester távollétében az
alpolgármestert - az ÁSOTT-TELSZO Nonprofit Kft. végelszámolóját és a jegyzőt, –
távollétében a titkársági osztályvezetőt – hogy az 1.) pontban megjelölt kifizetést az
APEH által meghatározott részletfizetési ütemezés szerint, illetve amennyiben az
Önkormányzat pénzügyi helyzete lehetővé teszi, akkor a támogatás fennmaradó részét
egyösszegben utalja át az ÁSOTT-TELSZO Nonprofit Kft. részére és a szükséges
további intézkedéseket tegye meg.

3.) A Bizottság megbízza a Bizottság elnökét, hogy a Bizottsági határozatot ismertesse
a Képviselő-testülettel.
Határidő: 2009. május 13.
Felelős: Polner Frigyesné PTB elnök
A határozatról értesülnek:
1.) Polner Frigyesné PTB elnök
2.) Dr. Karsai Éva jegyző
3.) Petró Ferenc polgármester
4.) Irattár
XII. napirendi pont
A Településüzemeltetési és Műszaki Szolgálat létszám felülvizsgálatának véleményezése
Előadó: Dr. Karsai Éva jegyző
(Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 13. számú melléklete tartalmazza)
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Petró Ferenc polgármester: javasolja az „A változatot”, hogy újabb személyek felvételével
ne legyen terhelve a költségvetés, a RÁT-os támogatás keretében pedig a 95%-ot megkapja az
Önkormányzat.
Dr. Karsai Éva jegyző: 3 fő dolgozó rendelkezik határozatlan időre szóló
munkaszerződéssel, a negyedik munkavállalónak csak május 31-ig van szerződése. 1 fő
rendelkezik hulladékkezelési végzettséggel, de a hulladékszállításnál a gépjárművezető
helyettesítése még mindig nem megoldott. A hulladékkezelő 1 fő felvételét is RÁT-os
támogatásban kellene megoldani, ha a jelenlegi munkavállaló nem kerül a továbbiakban
alkalmazásra.
Babarczi Antal bizottsági tag: a „B változatban” a határozott idejű munkaszerződéssel
rendelkező Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó dolgozók esetében 3 fő határozott idejű
munkavállaló alkalmazása szerepel. Ebben a változatban a bérek nem támogatottak, amely a
költségvetést tovább terhelné, de a személyi állomány talán megbízhatóbb lenne.
Polner Frigyesné bizottsági elnök: nem látja a feladatok ellátásának biztosítottságát. A
létszámmal nincs probléma, de az emberek hozzáállásával igen. Nem látja át a Műszaki
Csoport feladat végzését sem.
Dr. Karsai Éva jegyző: felkéri Polner Frigyesnét, hogy segítsen összeállítani a Műszaki
Csoport tájékoztatójának főbb szempontjait, mivel a következő bizottsági ülésen ez is
napirend lesz, így minden kérdés és igény figyelembe vehető lesz a közös munka révén.
Kiss Sándor képviselő: elmondja, hogy a frissen lenyírt fűben ott maradt a szemét, a
fűnyíróval összedarálták, de fűnyírás előtt kellett volna összeszedni. A dolgozók nem a „jó
gazda gondosságával” járnak el, úgy mintha sajátjuk lenne.
Dobák Sándor bizottsági tag: mindkét változatnak van előnye és hátránya is. Véleménye
szerint a RÁT-osok között nagyon nehéz megbízható munkaerőt találni, míg a jelenleg is
állományban lévő dolgozók, - ugyan lejár a szerződésük -, de sokkal alkalmasabbak a
munkavégzésre, még akkor is ha többe kerülnek az Önkormányzatnak.
Petró Ferenc polgármester: javasolja a bizottságoknak az alapos mérlegelést, hiszen a RÁTos támogatottak szinte ingyen vannak, míg a másik variációban az önkormányzat
költségvetési hiánya növekedne tovább.
Bálintné Mityók Szilvia gazdálkodási ügyintéző: a 2 fő 90.000,-Ft-os bérrel történő
alkalmazása az Önkormányzatnak mintegy 1,5 mFt-os bérköltséget jelent.
Dr. Karsai Éva jegyző: amennyiben a B változatot támogatja a Bizottság, a testületi ülésre
ennek figyelembe vételével egy ennek megfelelő B változatú költségvetési rendeletet is kér
elkészíteni.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Polner Frigyesné PTB elnök szavazásra bocsátja a Településüzemeltetési és Műszaki
Szolgálat létszámának felülvizsgálatának véleményezésére vonatkozó „A változatot”
A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság a javaslatot 3 nem, és 2 tartózkodással nem fogadta el.
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Polner Frigyesné PTB elnök szavazásra bocsátja a Településüzemeltetési és Műszaki
Szolgálat létszámának felülvizsgálatának véleményezésére vonatkozó „B változatot”
A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság a javaslatot 3 igen, és 2 tartózkodással elfogadta, és az
alábbi határozatot hozta:
86/2009.(V.11.) PTB határozat
Tárgy: A Településüzemeltetési és Műszaki Szolgálat létszám felülvizsgálatának
véleményezése
Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Tulajdonosi
Bizottsága (továbbiakban: Bizottság) megtárgyalta a tárgyi előterjesztést, és az alábbiak
szerint dönt:
1.) A Bizottság egyetért az írásbeli előterjesztésben foglalt „B változattal”, és
alkalmasnak tartja, hogy azt a Képviselő-testület megvitassa, és e l f o g a d j a .
2.) A Bizottság megbízza a Bizottság elnökét, hogy a Bizottsági határozatot ismertesse
a Képviselő-testülettel.
Határidő: 2009. május 13.
Felelős: Polner Frigyesné PTB elnök
A határozatról értesülnek:
1.) Polner Frigyesné PTB elnök
2.) Dr. Karsai Éva jegyző
3.) Petró Ferenc polgármester
4.) Irattár
Tóth István bizottsági tag elhagyta a tanácstermet, a bizottság elnöke megállapítja, hogy a
Bizottság 4 fővel is határozatképes.
XIII. napirendi pont
A Gátsori FŐDI-GYEP megvásárlásának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 14. számú melléklete tartalmazza)
Polner Frigyesné PTB elnök átadja a szót Petró Ferenc polgármesternek, a napirendi pont
előadójának.
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Petró Ferenc polgármester: az írásos előterjesztést nem kívánja kiegészíteni.
Fackelmann István alpolgármester: az előterjesztést pontosítani kívánja, mert a
megvásárlásra az összes azaz 2,2 ha kerülne, nem pedig a 6000m2 . Javasolja az 1. pont
módosítását. Ez a területen kerül megrendezésre évről-évre a Gátsori tanyasi ünnepség, de ez
a terület nemcsak e rendezvénynek adna otthont, hanem a gátsori emberek fantáziát látnak
abban, hogy esetleg vásárt rendeznének ott. A vásár egy infrastrukturális fejlődést is
eredményezne. Az eredeti elképzelés szerint ezen a területen épült volna fel a gátsori
közösségi tér, de a pályázat beadásának idején a terület tulajdonosai még elzárkóztak az
értékesítés elől.
Dr. Karsai Éva jegyző: javasolja az 1. pont módosítását a terület nagyságának pontosításával,
valamint a 2. pont hatályon kívül helyezését, és a 3. pont változatlan hagyását.
Fröhlich András TVMB tag: a vásárnaptárak tanulmányozásakor megállapította, hogy az
országban nem sok helyen van vásár. Nem lát esélyt arra, hogy gátsoron ezt meg lehetne
valósítani, mivel csak egy keskeny út vezet oda és más feltételek sem adottak ehhez.
Berta Antal TVMB tag: ő maga is Gátsoron lakik, véleménye szerint nem csak a
kocsmalátogató réteg lakik Gátsoron, sokan igénylik a kulturált helyet, valamint a fiatalokra is
gondolni kell, hogy legyen nekik megfelelő hely és tér a rendezvényekhez.
Petró Ferenc polgármester: javasolja a 150.000,- Ft kifizetését az ökoturisztikai keret terhére.
Polner Frigyesné bizottsági elnök a napirendi pont alábbi módosítását szavazásra bocsátja:
1.) A Bizottság javasolja a határozati javaslat 1.) pontjának módosítását az alábbiak

szerint:
„A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az Ásotthalom, 0529/31 hrsz-ú, 22.331 m2
területű ingatlant megvásárolja. Az ingatlan vételárából 150.000 Ft-ot 2009-ben, a
fennmaradó 600.000.-Ft-ot 2010-2011-ben, havi 25.000.-Ft-os részletekben fizeti
ki.”
2.) A Bizottság javasolja a határozati javaslat 2.) pontjának hatályon kívül
helyezését.
3.) A Bizottság javasolja a határozati javaslat 3.) pontjának módosítását az alábbiak
szerint:
„A Képviselő-testület u t a s í t j a a jegyzőt, hogy az Önkormányzat 2009. évi
költségvetésében az ökoturisztikai keret terhére, valamint a 2010 és 2011. évi
költségvetési koncepció összeállításakor a saját forrásnak megfelelő összeget
biztosítsa.”
A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság a fenti javaslatot 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül
elfogadta.
Polner Frigyesné bizottsági elnök a Gátsori FŐDI-GYEP megvásárlásának véleményezését
a módosítással együtt szavazásra bocsátja.
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A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság a módosított javaslatot 4 igen szavazattal, ellenszavazat
nélkül elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:
87/2009.(V.11.) PTB határozat
Tárgy: A Gátsori FŐDI-GYEP megvásárlásának véleményezése
Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Tulajdonosi
Bizottsága (továbbiakban: Bizottság) megtárgyalta a tárgyi előterjesztést, és az alábbiak
szerint dönt:
1.) A Bizottság egyetért az írásbeli előterjesztésben foglaltakkal.
2.) A Bizottság javasolja a határozati javaslat 1.) pontjának módosítását az alábbiak

szerint:
„A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az Ásotthalom, 0529/31 hrsz-ú, 22.331 m2
területű ingatlant megvásárolja. Az ingatlan vételárából 150.000 Ft-ot 2009-ben, a
fennmaradó 600.000.-Ft-ot 2010-2011-ben, havi 25.000.-Ft-os részletekben fizeti
ki.”
3.) A Bizottság javasolja a határozati javaslat 2.) pontjának hatályon kívül
helyezését.
4.) A Bizottság javasolja a határozati javaslat 3.) pontjának módosítását az alábbiak
szerint:
„A Képviselő-testület u t a s í t j a a jegyzőt, hogy az Önkormányzat 2009. évi
költségvetésében az ökoturisztikai keret terhére, valamint a 2010 és 2011. évi
költségvetési koncepció összeállításakor a saját forrásnak megfelelő összeget
biztosítsa.”
5.) A Bizottság megbízza a Bizottság elnökét, hogy a Bizottsági határozatot
ismertesse a Képviselő-testülettel.
Határidő: 2009. május 13.
Felelős: Polner Frigyesné PTB elnök
A határozatról értesülnek:
5.) Polner Frigyesné PTB elnök
6.) Dr. Karsai Éva jegyző
7.) Petró Ferenc polgármester
8.) Irattár
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XIV. napirendi pont
A Kissori és Gátsori Közösségi Terek megvalósításának ütemezésének véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 15. számú melléklete tartalmazza)
Polner Frigyesné PTB elnök átadja a szót Petró Ferenc polgármesternek, a napirendi pont
előadójának.
Petró Ferenc polgármester: a tanyasi embereknek is szükségük van egy-egy helyre, ahol
rendezvényeket szervezhetnek, összegyűlhetnek. A tanyavilágban jártakor sokan fordulnak
hozzá és biztatják a megvalósításra, örülnek a lehetőségnek.
Elmondja, hogy az Önkormányzat a gátsori és kissori közösségi terek megvalósításához
megkapta az értesítést, a támogatási szerződés megkötéséhez szükséges ügyiratok postázásra
kerültek. Lehet szállítói finanszírozást kérni és lehet előleget is lekérni. A szállítói
finanszírozást arra az összegre kért az Önkormányzat, amely építészeti jellegű, ez 28mFt. A
fővállalkozó leszámlázza a VÁTI felé és onnan 30 napon belül kapja meg a pénzét. A többi
felmerülő kiadásra előleget kértünk, amely tehermentesíti az Önkormányzatot. A kért
előleggel 6 hónapon belül el kell számolni, ezért az ütemezés szerint 2009. december elején
befejeződne a beruházás.
D. Karsai Éva jegyző: kérdezné mi a projekt kezdés, mert a közbeszerzésnek is időt kell
hagyni.
Petró Ferenc polgármester: a projekt kezdése a közbeszerzési eljárás megindítását jelenti.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Polner Frigyesné PTB elnök szavazásra bocsátja a Kissori és Gátsori Közösségi Terek
megvalósításának ütemezésének véleményezését.
A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság a javaslatot 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

88/2009.(V.11.) PTB határozat
Tárgy: A Kissori és Gátsori Közösségi Terek megvalósításának ütemezésének
véleményezése
Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Tulajdonosi
Bizottsága (továbbiakban: Bizottság) megtárgyalta a tárgyi előterjesztést, és az alábbiak
szerint dönt:
1.) A Bizottság egyetért az írásbeli előterjesztésben foglaltakkal, és alkalmasnak
tartja, hogy azt a Képviselő-testület megvitassa, és e l f o g a d j a .
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2.) A Bizottság megbízza a Bizottság elnökét, hogy a Bizottsági határozatot
ismertesse a Képviselő-testülettel.
Határidő: 2009. május 13.
Felelős: Polner Frigyesné PTB elnök
A határozatról értesülnek:
1.) Polner Frigyesné PTB elnök
2.) Dr. Karsai Éva jegyző
3.) Petró Ferenc polgármester
4.) Irattár

XV. napirendi pont
LEKI pályázat benyújtásának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 16. számú melléklete tartalmazza)
Polner Frigyesné PTB elnök átadja a szót Petró Ferenc polgármesternek, a napirendi pont
előadójának.
Petró Ferenc polgármester: szóbeli előterjesztésében elmondja, hogy az Önkormányzat közel
20mFt LEKI támogatásra jogosult, ezt a összeget a Gondozási Központ konyha-ebédlő-klub
rész felújítására javasolja felhasználni, mert az ablakokat lassan már a festék sem tartja össze,
nagyon rossz állapotban a tetőszerkezet is, beázik. A melléképületek állapota is ismeretes,
lenti melléképület átalakítható lenne garázsnak. A többi intézmény az elmúlt években felújítás
alatt állt, ill. jelenleg áll, így véleménye szerint a Gondozási Központ felújítása a legégetőbb
probléma.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Polner Frigyesné PTB elnök szavazásra bocsátja a LEKI pályázat benyújtásának
véleményezését.
A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság a javaslatot 3 igen szavazattal, 1 tartózkodással
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
89/2009.(V.11.) PTB határozat
Tárgy: LEKI pályázat benyújtásának véleményezése

Határozat
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Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Tulajdonosi
Bizottsága (továbbiakban: Bizottság) megtárgyalta a tárgyi előterjesztést, és az alábbiak
szerint dönt:
1.) A Bizottság egyetért az írásbeli előterjesztésben foglaltakkal, és alkalmasnak
tartja, hogy azt a Képviselő-testület megvitassa, és e l f o g a d j a .
2.) A Bizottság megbízza a Bizottság elnökét, hogy a Bizottsági határozatot
ismertesse a Képviselő-testülettel.
Határidő: 2009. május 13.
Felelős: Polner Frigyesné PTB elnök
A határozatról értesülnek:
1.) Polner Frigyesné PTB elnök
2.) Dr. Karsai Éva jegyző
3.) Petró Ferenc polgármester
4.) Irattár
A Bizottság, a Település-, Vállalkozásfejlesztési és Mezőgazdasági Bizottsággal közös ülése
1838 órakor véget ért.
XVI. napirendi pont
Egyebek
Több napirend, egyéb bejelentés nem volt, Polner Frigyesné PTB elnök a Pénzügyi és
Tulajdonosi Bizottság ülését 1840 –kor berekesztette.

Kmf.

Polner Frigyesné
bizottsági elnök

Balogh Mária
jegyzőkönyv-vezető

