10/2008.(XII.19.) ÜB. szám

Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének Ügyrendi Bizottsága
2008. december 19-én 800 órakor megtartott nyílt ülésének
napirendje
1.) „A Polgármesteri Hivatal 2007. és 2008. évi munkájáról szóló beszámoló az
önkormányzati célok megvalósításának tükrében” című napirendi pont
véleményezése
2.) A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek teljesítményértékeléséhez a
2009. évi önkormányzati célok meghatározásának véleményezése
3.) A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatának megalkotásáról
szóló 30/2007.(XI.14.) rendelet módosítás véleményezése
4.) Vagyonnyilatkozat tételről szóló szabályzat jóváhagyásának véleményezése
5.) „A Polgármesteri Hivatal új belső szervezeti felépítésének, munkarendjének
és ügyfélfogadási rendjének, valamint az Önkormányzat által alapított
intézmények és gazdasági társaságok felsorolásának jóváhagyása” című
napirendi pont véleményezése
6.) A Polgármesteri Hivatal új Szervezeti és Működési Szabályzatának
véleményezése
7.) „A tanyagondnokok áthelyezéssel történő foglalkoztatásának jóváhagyása”
című napirendi pont véleményezése
8.) Egyéb bejelentések
9.) A Képviselő-testület 2009. évi munkatervének véleményezése
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Jegyzőkönyv
Készült Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének
Bizottsága 2008. december 19-én 800 órakor megtartott ülésén.

Ügyrendi

A bizottsági ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme
Jelen van: 2 fő; és Dr. Sümegi Sándor és Farkas Mátyás bizottsági tag
Távol maradt: 1 fő; Pőcze Levente bizottsági elnök (előzetes bejelentéssel)
Tanácskozási joggal meghívottak: Petró Ferenc polgármester, Dr. Karsai Éva jegyző
távollétében Dr. Csúcs Áron titkársági osztályvezető, Bálintné Mityók
Szilvia gazdálkodási ügyintéző, Ásotthalom Község Képviselőtestületének és bizottságainak tagjai, Ásotthalom Község
Önkormányzat intézményeinek vezetői
Tanácskozási joggal jelen van: Petró Ferenc polgármester, Dr. Karsai Éva jegyző,
Bálintné Mityók Szilvia gazdálkodási ügyintéző, Bókáné Szilágyi
Mária óvodavezető, Rácz Józsefné Gondozási Központ vezetőhelyettes, Dr. Pályi Ákosné vezető védőnő, Kovács-Tanács Istvánné
Műv.Ház és Könyvtár igazgató, Németh Attila ÁSOTT-TELSZO
Nonprofit Kft. ügyvezetője, Babarzi Antal, Kiss Sándor, Kószó Tamás,
Polner Frigyesné, Rózsa József és Tóth István képviselő, Tóthné Vas
Gabriella PTB tag, Erdődi Károlyné SZISB tag, Fröhlich András és
Berta Antal TVMB tag.
Jegyzőkönyv-vezető: Kószóné Kószó Aranka általános ügyintéző

Dr. Sümegi Sándor bizottsági tag köszönti a jelenlévőket és bejelenti, hogy Pőcze
Levente bizottsági elnök az ülésen nem tud részt venni, és felkérte a távollétében történő
helyettesítésének ellátására, ezért a mai ülést személyesen maga vezeti le.
Megnyitja az Ügyrendi Bizottság ülését. Megállapítja, hogy az ülésen 1 fő nem jelent
meg (Pőcze Levente bizottsági elnök – távolmaradását előre jelezte – ), jelen van 2 fő
bizottsági tag, az ülés határozatképes.
Az ülés napirendjére a kiadott és a jegyzőkönyvhöz mellékelt (1.sz.) meghívóban
foglaltak alapján az alábbi javaslatot teszi:
Az ülés napirendje:
1.) „A Polgármesteri Hivatal 2007. és 2008. évi munkájáról szóló beszámoló az
önkormányzati célok megvalósításának tükrében” című napirendi pont
véleményezése
Előadó: Dr. Karsai Éva jegyző
(Írásos előterjesztés.)
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2.) A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek teljesítményértékeléséhez a 2009. évi
önkormányzati célok meghatározásának véleményezése
Előadó: Dr. Karsai Éva jegyző
(Írásos előterjesztés.)
3.) A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatának megalkotásáról szóló
30/2007.(XI.14.) rendelet módosítás véleményezése
Előadó: Dr. Karsai Éva jegyző
(Írásos előterjesztés.)
4.) Vagyonnyilatkozat tételről szóló szabályzat jóváhagyásának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Írásos előterjesztés.)
5.) „A Polgármesteri Hivatal új belső szervezeti felépítésének, munkarendjének és
ügyfélfogadási rendjének, valamint az Önkormányzat által alapított intézmények és
gazdasági társaságok felsorolásának jóváhagyása” című napirendi pont
véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Írásos előterjesztés.)
6.) A Polgármesteri Hivatal új Szervezeti és Működési Szabályzatának véleményezése
Előadó: Dr. Karsai Éva jegyző
(Írásos előterjesztés.)
7.) „A tanyagondnokok áthelyezéssel történő foglalkoztatásának jóváhagyása” című
napirendi pont véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Írásos előterjesztés.)
8.) Egyéb bejelentések
9.) A Képviselő-testület 2009. évi munkatervének véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Írásos előterjesztés.)
Elmondja, hogy az Ügyrendi Bizottság az ülés 1-8.) napirendi pontját önállóan, a 9.)
napirendi pontot a Képviselő-testület valamennyi Bizottságával együtt tárgyalja meg.
Az ülés napirendjére tett javaslatát szavazásra bocsátja.
Az Ügyrendi Bizottság a javaslatot 2 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot
hozza:
33/2008.(XII.19.)ÜB határozat
Tárgy: Az Ügyrendi Bizottság 2008. december 19-i ülés napirendjének megállapítása

3

Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének Ügyrendi Bizottsága
egyetért Dr. Sümegi Sándor bizottsági tag tárgyi indítványával és a Bizottság 2008.
december 19-én 800 órakor ülést tart, melynek napirendjét az alábbiak szerint állapítja
meg:
1.)„A Polgármesteri Hivatal 2007. és 2008. évi munkájáról szóló beszámoló az
önkormányzati célok megvalósításának tükrében” című napirendi pont
véleményezése
Előadó: Dr. Karsai Éva jegyző
2.)A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek teljesítményértékeléséhez a 2009. évi
önkormányzati célok meghatározásának véleményezése
Előadó: Dr. Karsai Éva jegyző
3.)A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatának megalkotásáról szóló
30/2007.(XI.14.) rendelet módosítás véleményezése
Előadó: Dr. Karsai Éva jegyző
4.)Vagyonnyilatkozat tételről szóló szabályzat jóváhagyásának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
5.)„A Polgármesteri Hivatal új belső szervezeti felépítésének, munkarendjének és
ügyfélfogadási rendjének, valamint az Önkormányzat által alapított intézmények és
gazdasági társaságok felsorolásának jóváhagyása” című napirendi pont
véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
6.)A Polgármesteri Hivatal új Szervezeti és Működési Szabályzatának véleményezése
Előadó: Dr. Karsai Éva jegyző
7.)„A tanyagondnokok áthelyezéssel történő foglalkoztatásának jóváhagyása” című
napirendi pont véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
8.)Egyéb bejelentések
9.)A Képviselő-testület 2009. évi munkatervének véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
A határozatról értesül:
1.) Pőcze Levente ÜB elnök
2.) Dr. Karsai Éva jegyző
3.) Irattár

4
I. Napirendi pont
„A Polgármesteri Hivatal 2007. és 2008. évi munkájáról szóló beszámoló az
önkormányzati célok megvalósításának tükrében” című napirendi pont
véleményezése
Előadó: Dr. Karsai Éva jegyző
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv 2. számú melléklete.)

Dr. Karsai Éva jegyző: Kiegészítésében elmondja, hogy utoljára a Képviselő-testület
2006. szeptemberben kapott tájékoztatást a Polgármesteri Hivatal előző két évében
végzett munkájáról. Azóta az ügyiratok száma, az ellátandó feladatok szaporodtak, ez
jól látható a most elkészített beszámolóból is. Az apparátus létszáma 2007. január 1-én
17 fő volt, majd az engedélyezett létszám 16 főre csökkent, melyet az egyre növekvő
feladatok miatt nem lehetett tartani, és jelenleg is 17 fő a létszám. A többletfeladatok
közül kiemeli, hogy a Közoktatási Intézményfenntartó Társulás megalakulásával a
közoktatási feladatok ellátása nagymértékben megnövelte a gazdálkodási feladatokat,
illetve a működéssel kapcsolatban az egyéb munkaterületeken is többletmunka
jelentkezett. A másik kiemelendő változás volt ebben az évben az ÁSOTT-TELSZO
Kht. átalakítása és a feladatok átszervezése, melynek következtében nem csak a
gazdálkodási feladatok növekedtek jelentősen, hanem a Hivatal egészére tekintettel is
megnövelte a feladatokat. Jogszabályi változások következtében is újabb és újabb
feladatok kerültek jegyzői hatáskörbe (hatósági, szociálpolitikai igazolások, stb.), mely
érzékelhető a ügyiratok számának növekedése által is. Új jogszabályi
kötelezettségüknek kell eleget tenni július 1-től az információszabadságról szóló
törvény alapján, az Önkormányzatnak közzétételi listát kell vezetnie. Ennek keretében
2008. január 1-től már a Közigazgatási Hivatal felé elektronikus formában is minden
testületi és bizottsági jegyzőkönyv, megalkotott helyi rendelet továbbításra kerül oly
módon, hogy e feladatot ellátó ügyintézők egy külön programba – TERKA – ezeket a
dokumentumokat betöltik. Mindezeket a többletfeladatokat igyekeznek a 17 fős
létszámmal ellátni, szeretné, ha 2009. évben létszámbővítésre nem is lesz lehetőség, de
legalább ezt a létszámot jó lenne megtartani. Az utóbbi két évben végzett helyszíni
ellenőrzésék és törvényességi ellenőrzések eredményéből megállapítható, hogy
kiemelendő jogszabálysértés, szabálytalanság nem történt, természetesen a feltárt
apróbb hiányosságokat pótolják és a jövőben nagyobb figyelmet fordítanak ezek
kiküszöbölésére, a jogszabályok változására.
Kérdés, hozzászólás nem volt, Dr. Sümegi Sándor bizottsági tag javasolja, hogy az
Ügyrendi Bizottság támogassa „A Polgármesteri Hivatal 2007. és 2008. évi munkájáról
szóló beszámoló az önkormányzati célok megvalósításának tükrében” című napirendi
pontra vonatkozó előterjesztés Képviselő-testület által történő megvitatását és
elfogadását.
Javaslatát szavazásra bocsátja.
Az Ügyrendi Bizottság a javaslattal egyetért és 2 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül
az alábbi határozatot hozza:
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34/2008.(XII.19.)ÜB határozat
Tárgy: „A Polgármesteri Hivatal 2007. és 2008. évi munkájáról szóló beszámoló az
önkormányzati célok megvalósításának tükrében” című napirendi pont
véleményezése
Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének Ügyrendi Bizottsága
(továbbiakban: Bizottság) megtárgyalta Dr. Karsai Éva jegyző tárgyi előterjesztését 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: 2008. december 22.
Felelős: Pőcze Levente bizottsági elnök

A határozatról értesül:
1.)
2.)
3.)
4.)

Pőcze Levente bizottsági elnök
Dr. Karsai Éva jegyző
Petró Ferenc polgármester
Irattár

II. Napirendi pont
A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek teljesítményértékeléséhez a 2009. évi
önkormányzati célok meghatározásának véleményezése
Előadó: Dr. Karsai Éva jegyző
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv 3. számú melléklete.)

Dr. Karsai Éva jegyző: Kiegészítésében elmondja, hogy a Hivatal köztisztviselőinek
teljesítményértékeléséhez a célokat minden évben a Képviselő-testület határozza meg.
Az előterjesztésben a 2009. évben elvégzendő feladatokat aktualizálták a gazdasági- és
munkaprogramban meghatározottakkal, továbbá a megnyert, ill. elbírálás alatt lévő
pályázati feladatokkal és a már ismert olyan további feladatokkal, melyeket biztosan el
kell látni a köztisztviselőknek. A teljesítménykövetelmények meghatározását követően a
Polgármester Úr a Jegyző részére, a Jegyző pedig a köztisztviselőknek fogja elkészíteni
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2009. évre vonatkozó célkitűzéseket. Az előterjesztés elkészítésével egyidejűleg
megtörténtek a munkaköri leírások aktualizálása is, mivel az év folyamán több személyi
változás is történt, valamint 2009. január 15-től a titkársági osztályvezetői álláshely is
megüresedik és a feladat helyettesítéssel lesz ellátva az álláshely betöltéséig. Továbbá
jogszabályi változások miatt is szükséges volt a munkaköri feladatokat rendezni. A
2009. évi teljesítménykövetelmények meghatározása ennek alapján fog megtörténi.
Megemlíti, hogy a köztisztviselők tekintetében a 2008. évi teljesítményértékelést már
elkészítette, de azok még betegállománya miatt nem kerültek kiadásra.
Kérdés, hozzászólás nem volt, Dr. Sümegi Sándor bizottsági tag szavazásra bocsátja,
hogy a Bizottság támogassa a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek
teljesítményértékeléséhez a 2009. évi önkormányzati célok meghatározására vonatkozó
előterjesztés Képviselő-testület által történő megvitatását és elfogadását.
Az Ügyrendi Bizottság a javaslattal egyetért és 2 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül
az alábbi határozatot hozza:
35/2008.(XII.19.)ÜB határozat
Tárgy: A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek teljesítményértékeléséhez a 2009.
évi önkormányzati célok meghatározásának véleményezése
Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének Ügyrendi Bizottsága
(továbbiakban: Bizottság) megtárgyalta Dr. Karsai Éva jegyző tárgyi előterjesztését 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: 2008. december 22.
Felelős: Pőcze Levente bizottsági elnök

A határozatról értesül:
1.) Pőcze Levente biz.elnök
2.) Dr. Karsai Éva jegyző
3.) Petró Ferenc polgármester
4.) Irattár
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III. Napirendi pont
A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatának megalkotásáról szóló
30/2007.(XI.14.) rendelet módosítás véleményezése
Előadó: Dr. Karsai Éva jegyző
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv 4. számú melléklete.)

Dr. Karsai Éva jegyző: Kiegészítésében elmondja, hogy a Képviselő-testület
Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását az indokolta, hogy a
vagyonnyilatkozat-tétellel kapcsolatban új jogszabály lépett hatályba. Ezt követően a
Minisztériumtól és a Közigazgatási Hivataltól is megkapták a kellő útmutatást, hogy a
szabályozásokat hogyan kell megvalósítani. A Képviselő-testület SZMSZ-ben a
vagyonnyilatkozat-tételre kötelezettek körét kell meghatározni, hogy kik azok az
érintettek, akik az Önkormányzat keretein belül vagyonnyilatkozat-tételre kötelezettek.
A jogszabály értelmében a jövőben a képviselőkön kívül vagyonnyilatkozatot köteles
tenni a jegyző, a részben önálló intézmények vezetői, az ÁSOTT-TELSZO Nonprofit
Kft. ügyvezetője, az Ásotthalomért Közalapítvány kuratóriumának tagjai, valamint a
könyvvizsgáló. Külön szabályzatban kell rögzíteni a vagyonnyilatkozat-tétellel, annak
őrzésével és ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat, melyet előkészített és a következő
napirend keretében került előterjesztésre, mely függelékét képezi az SZMSZ-nek.

Kérdés, hozzászólás nem volt, Dr. Sümegi Sándor bizottsági tag szavazásra bocsátja,
hogy a Bizottság támogassa a Képviselő-testület Szervezeti és Működési
Szabályzatának megalkotásáról szóló 30/2007.(XI.14.) rendelet módosítására vonatkozó
előterjesztés Képviselő-testület által történő megvitatását és elfogadását.
Az Ügyrendi Bizottság a javaslattal egyetért és 2 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül
az alábbi határozatot hozza:
36/2008.(XII.19.)ÜB határozat
Tárgy: A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatának megalkotásáról
szóló 30/2007.(XI.14.) rendelet módosítás véleményezése
Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének Ügyrendi Bizottsága
(továbbiakban: Bizottság) megtárgyalta Dr. Karsai Éva jegyző tárgyi előterjesztését és
az alábbiak szerint dönt:
1.) A Bizottság egyetért az írásbeli előterjesztésben foglaltakkal, és
alkalmasnak tartja, hogy azt a Képviselő-testület megvitassa, és
elfogadja.
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2.) A Bizottság megbízza a Bizottság elnökét, hogy a Bizottsági határozatot
ismertesse a Képviselő-testülettel.

Határidő: 2008. december 22.
Felelős: Pőcze Levente bizottsági elnök

A határozatról értesül:
1.) Pőcze Levente bizottsági elnök
2.) Dr. Karsai Éva jegyző
3.) Petró Ferenc polgármester
4.) Irattár

IV. Napirendi pont
Vagyonnyilatkozat tételről szóló szabályzat jóváhagyásának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv 5. számú melléklete.)

Petró Ferenc polgármester: Kiegészítésében elmondja, hogy már az előző napirendnél
a Jegyző Asszony által említett okból, jogszabályi változás miatt
kellett a
vagyonnyilatkozat-tételről szóló szabályzatot elkészíteni.
K é r d é s, h o z z á s z ó l á s:
Dr. Sümegi Sándor bizottsági tag: Kérdése, hogy a vagyonnyilatkozatnak mind az öt
részét ki kell tölteni visszamenőlegesen is?
Dr. Karsai Éva jegyző: Igen, visszamenőleg 5 évre is nyilatkozni kell.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, Dr. Sümegi Sándor bizottsági tag szavazásra
bocsátja, hogy az Ügyrendi Bizottság támogassa a vagyonnyilatkozat tételről szóló
szabályzat jóváhagyására vonatkozó előterjesztés Képviselő-testület által történő
megvitatását és elfogadását.
Az Ügyrendi Bizottság a javaslattal egyetért és 2 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül
az alábbi határozatot hozza:
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37/2008.(XII.19.)ÜB határozat
Tárgy: Vagyonnyilatkozat tételről szóló szabályzat jóváhagyásának véleményezése
Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének Ügyrendi Bizottsága
(továbbiakban: Bizottság) megtárgyalta Petró Ferenc polgármester tárgyi előterjesztését
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: 2008. december 22.
Felelős: Pőcze Levente bizottsági elnök

A határozatról értesül:
1.) Pőcze Levente bizottsági elnök
2.) Dr. Karsai Éva jegyző
3.) Petró Ferenc polgármester
4.) Irattár

V. Napirendi pont
„A Polgármesteri Hivatal új belső szervezeti felépítésének, munkarendjének és
ügyfélfogadási rendjének, valamint az Önkormányzat által alapított intézmények és
gazdasági társaságok felsorolásának jóváhagyása” című napirendi pont
véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv 6. számú melléklete.)

Kérdés, hozzászólás nem volt, Dr. Sümegi Sándor bizottsági tag szavazásra bocsátja,
hogy a Bizottság támogassa „A Polgármesteri Hivatal új belső szervezeti felépítésének,
munkarendjének és ügyfélfogadási rendjének, valamint az Önkormányzat által alapított
intézmények és gazdasági társaságok felsorolásának jóváhagyása” című napirendi
pontra vonatkozó előterjesztés Képviselő-testület által történő megvitatását és
elfogadását.
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Az Ügyrendi Bizottság a javaslattal egyetért és 2 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül
az alábbi határozatot hozza:
38/2008.(XII.19.)ÜB határozat
Tárgy: „A Polgármesteri Hivatal új belső szervezeti felépítésének, munkarendjének és
ügyfélfogadási rendjének, valamint az Önkormányzat által alapított
intézmények és gazdasági társaságok felsorolásának jóváhagyása” című
napirendi pont véleményezése
Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének Ügyrendi Bizottsága
(továbbiakban: Bizottság) megtárgyalta Petró Ferenc polgármester tárgyi előterjesztését
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: 2008. december 22.
Felelős: Pőcze Levente bizottsági elnök

A határozatról értesül:
1.) Pőcze Levente biz.elnök
2.) Petró Ferenc polgármester
3.) Dr. Karsai Éva jegyző
4.) Irattár

VI. Napirendi pont
A Polgármesteri Hivatal új Szervezeti és Működési Szabályzatának véleményezése
Előadó: Dr. Karsai Éva jegyző
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv 7. számú melléklete.)

Dr.Karsai Éva jegyző: Kiegészítésében elmondja, hogy több feladat SZMSZ-en
történő átvezetése is szükségessé vált, a Kft. ügyvezetője átdolgozta a Kft. által
ellátandó feladatokat, mely mellékletét képezi az új SZMSZ-nek. Továbbá a korábbi
üléseken már többször is említetett gazdálkodási szabályzatok is átdolgozottan
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becsatolásra kerültek. Kiemeli a Polgármesteri Hivatal Gazdasági Ügyrendjét, mely
ugyancsak átdolgozásra került a korábbi üléseken említett hiányosságok pótlásával.
Ennek megfelelően részletes szabályozás került kidolgozásra az előlegek felvételével,
elszámolásával kapcsolatban. Aktualizálva lett a FEUVE szabályzat is, a központi
változások átvezetésre kerültek. Az SZMSZ újabb függelékkel került kiegészítésre, a
köztisztviselők vagyonnyilatkozat tételére vonatkozó szabályzattal.
Kérdés, hozzászólás nem volt, Dr. Sümegi Sándor bizottsági tag szavazásra bocsátja,
hogy a Bizottság támogassa a Polgármesteri Hivatal új Szervezeti és Működési
Szabályzatára vonatkozó előterjesztés Képviselő-testület által történő megvitatását és
elfogadását.
Az Ügyrendi Bizottság a javaslattal egyetért és 2 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül
az alábbi határozatot hozza:
39/2008.(XII.19.)ÜB határozat
Tárgy: A Polgármesteri Hivatal új Szervezeti és Működési Szabályzatának
véleményezése
Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének Ügyrendi Bizottsága
(továbbiakban: Bizottság) megtárgyalta Dr. Karsai Éva jegyző tárgyi előterjesztését 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: 2008. december 22.
Felelős: Pőcze Levente bizottsági elnök
A határozatról értesül:
1.) Pőcze Levente bizottsági elnök
2.) Petró Ferenc polgármester
3.) Dr. Karsai Éva jegyző
4.) Irattár
VII. Napirendi pont
„A tanyagondnokok áthelyezéssel történő foglalkoztatásának jóváhagyása” című
napirendi pont véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv 8. számú melléklete.)
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Petró Ferenc polgármester: Kiegészítésében elmondja, hogy a tanyagondnokok
elfogadták és hozzájárultak az áthelyezésükhöz, erről szóló nyilatkozatuk az
előterjesztéshez mellékelve is lett.
Kérdés, hozzászólás nem volt, Dr. Sümegi Sándor bizottsági tag szavazásra bocsátja,
hogy a Bizottság támogassa „A tanyagondnokok áthelyezéssel történő
foglalkoztatásának jóváhagyása” című napirendi pontra vonatkozó előterjesztés
Képviselő-testület által történő megvitatását és elfogadását.
Az Ügyrendi Bizottság a javaslattal egyetért és 2 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül
az alábbi határozatot hozza:
40/2008.(XII.19.)ÜB határozat
Tárgy: „A tanyagondnokok áthelyezéssel történő foglalkoztatásának jóváhagyása”
című napirendi pont véleményezése
Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének Ügyrendi Bizottsága
(továbbiakban: Bizottság) megtárgyalta Petró Ferenc polgármester tárgyi előterjesztését
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: 2008. december 22.
Felelős: Pőcze Levente bizottsági elnök

A határozatról értesül:
1.) Pőcze Levente bizottsági elnök
2.) Petró Ferenc polgármester
3.) Dr. Karsai Éva jegyző
4.) Irattár

VIII. Napirendi pont
Egyéb bejelentése
Egyéb bejelentés, kérdés, hozzászólás nem volt.
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Az Ügyrendi Bizottság a következő 9.) napirendi pontot a Pénzügyi és Tulajdonosi
Bizottsággal, a Település-, Vállalkozásfejlesztési és Mezőgazdasági Bizottsággal, a
Szociális, Ifjúsági és Sport Bizottsággal, valamint az Oktatási, Művelődési és
Egészségügyi Bizottsággal közösen tárgyalja meg.
IX. Napirendi pont
A Képviselő-testület 2009. évi munkatervének véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv 9. számú melléklete.)

Petró Ferenc polgármester: Kiegészítésében elmondja, hogy a képviselők, a bizottsági
tagok, valamint az intézményvezetők megkapták a Képviselő-testület 2009. évi
munkatervének megállapítására vonatkozó munkaterv-tervezetet. A napirendi pontok
kialakításánál figyelembe vették a kötelezően tárgyalandó napirendi pontokon kívül
azokat a beszámolókat és tájékoztatókat is, amelyeket az SZMSZ szabályozása
alapján be kell építeni a munkatervbe. Az írásbeli előterjesztéssel kapcsolatban egyéb
kiegészítése nincs.
K é r d é s, h o z z á s z ó l á s:
Dr. Karsai Éva jegyző: Kéri a bizottságok elnökeit, hogy a bizottsági ülések
időpontját szíveskedjenek pontosítani a jegyzőkönyv-vezetőkkel és a januári bizottsági
ülésre minden bizottság készítse el a munkatervét.
Babarczi Antal képviselő: Örömmel vette, hogy tervezett napirendi pontok közül
vannak olyan tájékoztatók, beszámolók, amelyeket nem egy, hanem több bizottság is
közösen fog tárgyalni. A június 24. napjára tervezett napirendek között szerepel a
község mezőgazdasági helyzetéről, idegenforgalmáról és a helyi vállalkozásokról
szóló jelentés megtárgyalása is, amely az idegenforgalom tekintetében nem szerepelt
az elmúlt évi tájékoztatóban. A november 25-én tartandó ülés napirendi pontjai között
szerepel az adóbevételek alakulására vonatkozó tájékoztató megvitatása, illetve az
Önkormányzat
kintlevőségeiről
szóló
tájékoztató
megtárgyalása
is. A
kintlevőségeknél elsősorban nemcsak az adóhátralékokra gondol, hanem egyéb
tartozásokra is, amely lehet lakbér, szemétszállítási díj is.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, Dr. Sümegi Sándor bizottsági elnök szavazásra
bocsátja, hogy a Bizottság támogassa a Képviselő-testület 2009. évi munkatervének
Képviselő-testület által történő megvitatását és elfogadását.
Az Ügyrendi Bizottság a javaslattal egyetért és 2 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül
az alábbi határozatot hozza:
41/2008.(XII.19.)ÜB határozat
Tárgy: A Képviselő-testület 2009. évi munkatervének véleményezése
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Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének Ügyrendi Bizottsága
(továbbiakban: Bizottság) megtárgyalta Petró Ferenc polgármester tárgyi előterjesztését
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: 2008. december 22.
Felelős: Pőcze Levente bizottsági elnök

A határozatról értesül:
1.) Pőcze Levente bizottsági elnök
2.) Petró Ferenc polgármester
3.) Dr. Karsai Éva jegyző
4.) Irattár

Az Ügyrendi Bizottság a Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottsággal, a Település-,
Vállalkozásfejlesztési és Mezőgazdasági Bizottsággal, a Szociális, Ifjúsági és Sport
Bizottsággal, valamint az Oktatási, Művelődési és Egészségügyi Bizottsággal közösen
megtartott ülése 840 órakor befejeződött.

Több napirendi pont, bejelentés nem volt, Dr. Sümegi Sándor bizottsági tag az Ügyrendi
Bizottság ülését 840 órakor berekeszti.

Kmf.

Dr. Sümegi Sándor
bizottsági tag

Kószóné Kószó Aranka
jegyzőkönyv-vezető
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