Jegyzőkönyv
Készült Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének Ügyrendi Bizottsága 2009.
február 11-én 830 órakor megtartott soros, nyílt ülésén.
A bizottsági ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme
Jelen van: 3 fő; Pőcze Levente elnök, Farkas Mátyás, Dr. Sümegi Sándor bizottsági tagok
Tanácskozási

joggal meghívottak: Petró Ferenc polgármester,
alpolgármester,Dr. Karsai Éva jegyző, Ásotthalom
testületének és Bizottságainak tagjai, Bálintné Mityók
ügyintéző, Dr. Papp László titkársági osztályvezető,
Önkormányzat intézményeinek vezetői.

Fackelmann István
Község KépviselőSzilvia gazdálkodási
Ásotthalom Község

Tanácskozási joggal jelen van: Petró Ferenc polgármester, Rózsa József képviselő, Kiss Sándor
képviselő, Kószó Tamás képviselő, Dr. Karsai Éva jegyző, Bálintné Mityók
Szilvia gazdálkodási ügyintéző, Dr. Papp László titkársági osztályvezető, Erdődi
Károlyné SZISB tag, Gyenge Balázs SZISB tag, Tóth Tamás SZISB tag, Kása
Gabriella HKTT Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központ Ásotthalmi
Tagintézményvezető, Rácz Józsefné HKTT Integrált Szociális és Gyermekjóléti
Központ Ásotthalmi Tagintézményvezető-helyettes
Jegyzőkönyv-vezető: Sáringerné Gora Katalin gazdálkodási ügyintéző

Pőcze Levente bizottsági elnök megnyitja a Ügyrendi Bizottság ülését. Megállapítja, hogy az
ülésen jelen van a bizottsági elnök és 2 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:
1.) A Kiss Ferenc Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Napközi
Otthonos Óvoda 2009. évi költségvetése meghatározásának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
2.) Az Önkormányzat 2009. évi költségvetési rendelete megalkotásának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
3.) A Polgármesteri Hivatal új belső szervezeti felépítésének, munkarendjének és
ügyfélfogadási rendjének, valamint az önkormányzat által alapított intézmények és
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gazdasági társaságok felsorolása jóváhagyásának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
4.) A Képviselő-testület rendeleteinek felülvizsgálatáról szóló tájékoztató véleményezése
Előadó: Dr. Karsai Éva jegyző
5.) Körjegyzőség kialakításáról szóló nyilatkozat véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
6.) Egyebek
Az 1.)- 2.) napirendi pontok megtárgyalása közösen történik Ásotthalom Község
Önkormányzata Képviselő-testülete Szociális, Ifjúsági és Sport Bizottságával.
Az ülés napirendjére tett javaslatát szavazásra bocsátja.
A Ügyrendi Bizottság Pőcze Levente bizottsági elnök javaslatát 3 igen szavazattal, ellenszavazat
nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozza:
4/2009.(II.11.) ÜB határozat
Tárgy: Az Ügyrendi Bizottság 2009. február11-i ülés napirendjének megállapítása
Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének Ügyrendi Bizottsága egyetért
Pőcze Levente bizottsági elnök tárgyi indítványával és a Bizottság 2009. február 11-én 830
órakor ülést tart, melynek napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg:
1.) A Kiss Ferenc Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Napközi
Otthonos Óvoda 2009. évi költségvetése meghatározásának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester

2.) Az Önkormányzat 2009. évi költségvetési rendelete megalkotásának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
3.) A Polgármesteri Hivatal új belső szervezeti felépítésének, munkarendjének és
ügyfélfogadási rendjének, valamint az önkormányzat által alapított intézmények és
gazdasági társaságok felsorolása jóváhagyásának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
4.) A Képviselő-testület rendeleteinek felülvizsgálatáról szóló tájékoztató véleményezése
Előadó: Dr. Karsai Éva jegyző
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5.) Körjegyzőség kialakításáról szóló nyilatkozat véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
6.) Egyéb

Határidő: azonnal
Felelős: Pőcze Levente ÜB elnök
A határozatról értesülnek:
1.) Pőcze Levente ÜB elnök
2.) Dr. Karsai Éva jegyző
3.) Petró Ferenc polgármester
4.) Irattár

I. napirendi pont
A Kiss Ferenc Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Napközi
Otthonos Óvoda 2009. évi költségvetése meghatározásának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 2. számú melléklete tartalmazza)
Pőcze Levente ÜB elnök átadja a szót Petró Ferenc polgármesternek, a napirendi pont
előadójának.
Petró Ferenc polgármester: Öttömös Község Önkormányzatával ismételt egyeztetés történt,
abban maradtak, hogy igazából akkor tudnak pénzügyileg is tovább lépni, mikor az
Önkormányzat a zárszámadását áprilisban elkészíti és akkor lesznek láthatóak az igazi számok.
Szó esett arról, hogy felül kell vizsgálni a %-okat, tehát, hogy egy intézményvezetőre elég –e az
a 20% amit fizet Öttömös. Javasolja, hogy fogadja el a Bizottság az előterjesztést. Öttömös
polgármestere sem zárkózott el attól, hogy a tényleges adatok tekintetében felülvizsgálatra
kerüljön sor.

Kérdés, hozzászólás:
Dr. Karsai Éva jegyző: Tegnapi nap folyamán rendkívüli testületi ülést tartott az Öttömösi
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Önkormányzat, és ők elfogadták az iskola költségvetését. Igazgató Asszony véleményezési
fórumokkal egyeztetett, és úgy gondolja, ha Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselőtestülete is elfogadja a költségvetést, a rendeletbe történő beépítésnek jogi akadálya nincs.
Kiss Sándor bizottsági tag: Kérdezi, hogy az elmúlt egyeztetés óta történt –e változás?
Bálintné Mityók Szilvia gazdálkodási ügyintéző, kontírozó könyvelő: Elmondja, hogy alapvető
változások nem történtek, de további egyeztetésekre, pontosításokra még szükség van. A félév
előtti költségvetési rendelet módosításkor, ha szükséges, a módosítások átvezetésre kerülnek.
Merültek fel plussz kiadások, amivel Öttömös nem számolt, de ez jelezve lett. A részletkérdések
tisztázásra várnak.
Dr. Karsai Éva jegyző: Az oktatási átszervezéssel kapcsolatos döntéseket minden
önkormányzatnak meg kell hoznia március végéig.

Több kérdés, hozzászólás nem volt, Pőcze Levente ÜB elnök szavazásra bocsátja, a Kiss Ferenc
Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Napközi Otthonos Óvoda 2009. évi
költségvetése meghatározásának véleményezését.
A Ügyrendi Bizottság a javaslatot 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta és az alábbi
határozatot hozta:

5/2009.(II.11.)ÜB határozat
Tárgy: A Kiss Ferenc Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Napközi
Otthonos Óvoda 2009. évi költségvetése meghatározásának véleményezése

Határozat

Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének Ügyrendi Bizottsága (továbbiakban:
Bizottság) megtárgyalta a 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 .
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2.) A Bizottság megbízza a Bizottság elnökét, hogy a Bizottsági határozatot ismertesse a
Képviselő-testülettel.

Határidő: azonnal
Felelős: Pőcze Levente bizottsági elnök

Határidő: azonnal
Felelős: Pőcze Levente ÜB elnök
A határozatról értesülnek:
1.) Pőcze Levente ÜB elnök
2.) Dr. Karsai Éva jegyző
3.) Petró Ferenc polgármester
4.) Irattár

II. napirendi pont
Az Önkormányzat 2009. évi költségvetési rendelete megalkotásának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 3. számú melléklete tartalmazza)
Pőcze Levente ÜB elnök átadja a szót Petró Ferenc polgármesternek, a napirendi pont
előadójának.
Petró Ferenc polgármester: Az előzményekre hivatkozik, a költségvetés előkészítését
egyeztetések, megbeszélések előzték meg. Megállapítható, hogy nagy az Önkormányzat
költségvetési hiánya.

Kérdés, hozzászólás:
Bálintné Mityók Szilvia gazdálkodási ügyintéző: Elmondja, hogy jelenleg az Önkormányzat
költségvetési hiánya 78.560.200,- Ft.
Petró Ferenc polgármester: A jelenlegi ismeretek alapján számokat, feladatokat összevetve
elmondható, hogy nagyon csekély tartalékok vannak. Úgy gondolja a közeljövőben pl. a Műszaki
Szolgálat működését is felül kell vizsgálni, tehát elsősorban azoknak a gépeszközöknek a
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fenntartását kellene felülvizsgálni, melyek rendelkezésre állnak. Azaz érdemes-e például traktort
fenntartani, erre embert alkalmazni, illetve kitér az önkéntes tűzoltói feladatellátásra is. Jelen
állapotban ezt a feladatot nem tudja ellátni az Önkormányzat, mivel nincs meg a megfelelő
személyi összetétel. Pillanatnyilag egy ember rendelkezik C kategóriás jogosítvánnyal. Legalább
négy embernek meg kell felelnie a szakmai követelményeknek.
Dr. Karsai Éva jegyző: Lett volna olyan személy, aki elvállalja, hogy megszerzi a C típusú
jogosítványt, azonban a szerződés aláírása előtt visszalépett. Jelenleg az egy álláshely nincs
betöltve a Műszaki Szolgálatnál, de keresi a megoldást.
Petró Ferenc polgármester: Elmondja, hogy ha a szakmai feltételeknek nem felel meg az
Önkormányzat, kevesebb támogatást fog kapni. Véleménye szerint az Önkormányzatnak ez az
önként vállalt feladata fontos, és bízik abban, hogy a második félévben az intézményeknél
történő 5%-ok visszatartásával lehetőség lesz eleget tenni a szakmai feltételeknek, és a megfelelő
személyi összetételt biztosítani.
Az Önkormányzat költségvetésével kapcsolatban elmondja, hogy ha 10-20%-ot kell lefaragni a
költségekből, akkor el kell gondolkodni az intézmények átszervezésén. Javasolja a Bizottságnak
az előterjesztés elfogadását.
Pőcze Levente ÜB elnök: Elmondja, hogy a költségvetés tervezését hosszas előkészítés, és
egyeztetések előzték meg. Véleménye szerint ha az előterjesztésben szereplő költségek még
inkább csökkentésre kerülnének, az az Önkormányzat működését veszélyeztetné. Mindamellett,
hogy a számok nem megnyugtatóak, a maximális takarékosság mellett javasolja az előterjesztés
Képviselő-testület által történő megtárgyalását.
Kiss Sándor bizottsági tag: Véleménye szerint nagyon feszült a költségvetési rendelet, ezért
szükséges a rendelet fegyelmezett betartása.
Bálintné Mityók Szilvia gazdálkodási ügyintéző: Köszönetet mond az intézményvezetőknek az
eddigi munkájukért, és a takarékosság terén mutatott együttműködésükért, a fegyelmezett
gazdálkodásért. Elmondja, hogy az Önkormányzat próbál nagyon odafigyelni a gazdálkodására,
és a pályázati pénzeket mindig elkülönítve kezelik. Próbált a költségvetésnél figyelemmel lenni
az előző évi teljesítésekre, takarékos gazdálkodásra.
Dr. Karsai Éva jegyző: A Műszaki Szolgálat felülvizsgálata kapcsán elmondja, hogy a
hulladékszállítást mindenképpen szeretné átvenni az Önkormányzat, melyből bevétele
származhat. Véleménye szerint a belterületi és külterületi útkarbantartási feladatokat nem venné
át a Műszaki Szolgálat, és erre külön nem vásárolna és tartana fenn gépeket, hanem erre a
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feladatra szükség szerint Vállalkozás végezné el, hiszen ez nettó 8 millió Ft értékű, és ez nem
közbeszerzés köteles. Elmondja, hogy három élő szerződése van az Önkormányzatnak. Egy a
tanyagondnoki szolgálat gépjármű beszerzésével kapcsolatban, egy a Hivatal
akadálymentesítésére vonatkozóan, és a Könyvtár felújítására vonatkozóan. Ezek a szerződések
aláírt szerződések, nyár eleji kifizetési kötelezettségekkel. Felhívja a figyelmet még az ÁSOTTTELSZO Nonprofit Kft. felszámolására is. Az APEH a végelszámolás során hitelezői igényt fog
benyújtani. Reményei szerint a kisebb értékű tárgyi eszközök megvásárlásán kívül, -melyek
ténylegesen szükségesek a Műszaki Szolgálat részére- talán más hitelezője nem lesz a Kft-nek,
csak az Önkormányzat. Az Önkormányzat is be fog jelentkezni az adó igényével, hitelezői igényt
érvényesítve. Az ügyvezetőnek értékesítenie kell a nagyértékű gépeket, és ha a Képviselő-testület
úgy dönt, hogy nem vásárolja meg az Önkormányzat a nagyértékű gépeket, és az ügyvezetőnek
záros határidőn belül nem sikerül azokat értékesítenie, akkor ez az Önkormányzatnak, mint
mögöttes társtulajdonosnak, még ez kiadást fog jelenteni, hiszen ha a meglévő értékek nem
lesznek elegendőek a hitelezői igény érvényesítésére, akkor a mögöttes tulajdonosnak bármikor
lehetősége van bepótolni a hiányzó pénzösszeget. Az ügyvezető a gépeket nyilvános eljárás
keretében kívánja értékesíteni.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, Pőcze Levente ÜB elnök szavazásra bocsátja, az
Önkormányzat 2009. évi költségvetési rendelete megalkotásának véleményezését.
A Ügyrendi Bizottság a javaslatot 3 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta és az alábbi
határozatot hozta:
6/2009.(II.11.) ÜB határozat
Tárgy: Az Önkormányzat 2009. évi költségvetési rendelete megalkotásának véleményezése

Határozat

Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének Ügyrendi Bizottsága (továbbiakban:
Bizottság) megtárgyalta a tárgyi előterjesztését és az alábbiak szerint dönt:
1.) A Bizottság egyetért az írásbeli előterjesztésben foglaltakkal.
2.) A Bizottság elfogadja a határozati javaslatot, valamint az előterjesztett költségvetési
rendelet-tervezetet, és alkalmasnak tartja arra, hogy azt a Képviselő-testület
megvitassa, és elfogadja.
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3.) A Bizottság megbízza a Bizottság elnökét, hogy a Bizottsági határozatot ismertesse a
Képviselő-testülettel.

Határidő: azonnal
Felelős: Pőcze Levente ÜB elnök
A határozatról értesülnek:
1.) Pőcze Levente ÜB elnök
2.) Dr. Karsai Éva jegyző
3.) Petró Ferenc polgármester
4.) Irattár
Az Ügyrendi Bizottság önálló ülését a 3.) napirendi ponttal megkezdi.
III. napirendi pont
A Polgármesteri Hivatal új belső szervezeti felépítésének, munkarendjének és
ügyfélfogadási rendjének, valamint az önkormányzat által alapított intézmények és
gazdasági társaságok felsorolása jóváhagyásának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 4. számú melléklete tartalmazza)
Pőcze Levente ÜB elnök átadja a szót Petró Ferenc polgármesternek, a napirendi pont
előadójának.
Petró Ferenc polgármester: Kiegészítést nem kívánt hozzáfűzni az írásos előterjesztéshez.
Kérdés, hozzászólás:
Dr.Karsai Éva jegyző: Már a koncepcióban is megfogalmazódott, hogy jó lenne a
köztisztviselőket valamilyen plussz juttatásban részesíteni. Az egyeztetések során megbeszélték,
hogy a közalkalmazottaknál 4.000,- Ft-ról 6.000,- Ft-ra emelnék az étkezési utalvány összegét. A
tavalyi évben a köztisztviselőknél jelentősebb összegű bérmegtakarítás volt, ezért a Képviselőtestület elé terjesztette az illetménykiegészítés 10%-ról 15%-ra történő emelését, ezzel
egyidejűleg 1 fő álláshely megszüntetését. Ez azt jelentené, hogy a gazdálkodáson nyáron
létrehozott új státuszú kolléga látná el a PTB, TVMB, ÜB adminisztrációját, egyéb más
gazdálkodási feladatokkal együtt. Az általános ügyintézői státuszt megszüntetnék (nem kerül
elbocsátásra a kolléganő, csak munkaköre módosul). Az átszervezés házon belül 3 főt érintene.
Kéri a Tisztelt Bizottságot, hogy ebben, valamint az illetménykiegészítés emelésében támogassák
az előterjesztést. Az illetménykiegészítés emelése egy végleges döntés, vissza nem vonható.
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Több kérdés, hozzászólás nem volt.
Pőcze Levente ÜB elnök szavazásra bocsátja, a Polgármesteri Hivatal új belső szervezeti
felépítésének, munkarendjének és ügyfélfogadási rendjének, valamint az önkormányzat által
alapított intézmények és gazdasági társaságok felsorolása jóváhagyásának véleményezését.
A Ügyrendi Bizottság
határozatot hozta:

a javaslatot 3 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta és az alábbi

7/2009.(II.11.)ÜB határozat

Tárgy: A Polgármesteri Hivatal új belső szervezeti felépítésének, munkarendjének és
ügyfélfogadási rendjének, valamint az önkormányzat által alapított intézmények és gazdasági
társaságok felsorolása jóváhagyásának véleményezése

Határozat

Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének Ügyrendi Bizottsága (továbbiakban:
Bizottság) megtárgyalta a 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: azonnal
Felelős: Pőcze Levente ÜB elnök
A határozatról értesülnek:
1.) Pőcze Levente ÜB elnök
2.) Dr. Karsai Éva jegyző
3.) Petró Ferenc polgármester
4.) Irattár
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IV. napirendi pont
A Képviselő-testület rendeleteinek felülvizsgálatáról szóló tájékoztató véleményezése
Előadó: Dr. Karsai Éva jegyző
(Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 5. számú melléklete tartalmazza)
Pőcze Levente ÜB elnök átadja a szót Dr. Karsai Éva jegyzőnek, a napirendi pont előadójának.
Dr. Karsai Éva jegyző: Minden évben a Képviselő-testület elé terjesztenek egy átfogó
tájékoztatót a rendeletekről. 2008. évben 42 db rendelet született. Ebből 8 db teljesen új volt,
különböző átszervezések miatt. Folyamatosan végzi a rendeletek felülvizsgálatát. Eddig még
törvénytelenségi észrevétel nem érkezett. Az Államigazgatási Hivatalban a törvényességi
ellenőrünk teljes mértékben együtt működik az Önkormányzattal.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, Pőcze Levente ÜB elnök szavazásra bocsátja, a Képviselőtestület rendeleteinek felülvizsgálatáról szóló tájékoztató véleményezését.
A Ügyrendi Bizottság
határozatot hozta:

a javaslatot 3 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta és az alábbi

8/2009.(II.11.)ÜB határozat

Tárgy: A Képviselő-testület rendeleteinek felülvizsgálatáról szóló tájékoztató véleményezése

Határozat

Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének Ügyrendi Bizottsága (továbbiakban:
Bizottság) megtárgyalta a 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: azonnal
Felelős: Pőcze Levente bizottsági elnök
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A határozatról értesülnek:
1.) Pőcze Levente ÜB elnök
2.) Dr. Karsai Éva jegyző
3.) Petró Ferenc polgármester
4.) Irattár

V. napirendi pont
Körjegyzőség kialakításáról szóló nyilatkozat véleményezése
Előadó: Dr. Karsai Éva jegyző
(Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 6. számú melléklete tartalmazza)
Pőcze Levente ÜB elnök átadja a szót Dr. Karsai Éva jegyzőnek, a napirendi pont előadójának.
Dr. Karsai Éva jegyző: Öttömös 1000 fő alatti település. Az idén is szeretnének felmentést
kapni az Államigazgatási Hivataltól a körjegyzőség alól. A környező településektől is be kell
kérniük a nyilatkozatokat. Amikor megkapják a környező települések határozatait, akkor fogják
kérelmüket benyújtani az Államigazgatási Hivatalhoz.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, Pőcze Levente ÜB elnök szavazásra bocsátja, Körjegyzőség
kialakításáról szóló nyilatkozat véleményezését.
A Ügyrendi Bizottság
határozatot hozta:

a javaslatot 3 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta és az alábbi

9/2009.(II.11.)ÜB határozat
Tárgy: Körjegyzőség kialakításáról szóló nyilatkozat véleményezése
Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének Ügyrendi Bizottsága (továbbiakban:
Bizottság) megtárgyalta a 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.
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Határidő: azonnal
Felelős: Pőcze Levente ÜB elnök
A határozatról értesülnek:
1.) Pőcze Levente ÜB elnök
2.) Dr. Karsai Éva jegyző
3.) Petró Ferenc polgármester
4.) Irattár

VI. napirendi pont
Egyebek

Több napirend, egyéb bejelentés nem volt, Pőcze Levente ÜB elnök a Ügyrendi Bizottság ülését
1015-kor berekesztette.
Kmf.

Pőcze Levente
bizottsági elnök

Sáringerné Gora Katalin
jegyzőkönyv-vezető

