Jegyzőkönyv
Készült: Ásotthalom Község Képviselő-testület Ügyrendi Bizottsága 2007 április 18.- án
1330 órakor megtartott ülésén.
A bizottsági ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme
Jelen van: Pőcze Levente a biz. elnöke és Dr. Sümegi Sándor bizottsági tag
Farkas Mátyás bizottsági tag
Tanácskozási joggal meghívottak: Dr. Keresztury Mónika jegyző,
Petró Ferenc polgármester
Dr. Karsai Éva igazgatási ügyintéző
Németh Attila ÁSOTT-TELSZO KHT ügyvezetője
Tanácskozási joggal jelen vannak: Petró Ferenc polgármester
Dr. Karsai Éva igazgatási ügyintéző
Németh Attila ÁSOTT-TELSZO KHT ügyvezetője
Jegyzőkönyv-vezető: Farkasné Kiri Klára titkársági ügyintéző
Pőcze Levente a bizottság elnöke: Köszönti a jelenlévőket és megnyitja az Ügyrendi
Bizottság ülését. Megállapítja, hogy 3 fő bizottsági tag jelen van, az ülés határozatképes.
A kiadott és a jegyzőkönyvhöz mellékelt (1. számú melléklet) meghívótól eltérően, az
alábbiak szerint tesz javaslatot az ülés napirendjére:
Az ülés napirendje:
1.)

Az ÁSOTT-TELSZO Kht. 2006. évi közhasznúsági jelentésének és éves
beszámolójának véleményezése
Előadó: Németh Attila ügyvezető

2.) Az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
3.) Egyebek
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Az Ügyrendi Bizottság a napirendre tett javaslatot 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:.
11 /2007. (IV. 18.) ÜB határozat
Tárgy: Az Ügyrendi Bizottság 2007. április 18-i ülés napirendjének megállapítása
Határozat
Ásotthalom Község Képviselő-testületének Ügyrendi Bizottsága egyetért Pőcze Levente
bizottsági elnök tárgyi javaslatával, és az alábbiak szerint dönt:
Az Ügyrendi Bizottság a napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg:
1.) Az ÁSOTT-TELSZO Kht. 2006. évi közhasznúsági jelentésének és éves
beszámolójának véleményezése
Előadó: Németh Attila ügyvezető
2.) Az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
3.) Egyebek
A határozatról értesül:
1.) Pőcze Levente bizottsági elnök
2.) Dr. Keresztury Mónika jegyző
3.) Petró Ferenc polgármester

I.

Napirendi pont

Az ÁSOTT-TELSZO Kht. 2006.
beszámolójának véleményezése

évi

közhasznúsági

jelentésének

Előadó: Németh Attila ügyvezető
(Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 2. számú melléklete tartalmazza)

és

éves

3
Pőcze Levente bizottsági elnök felkéri Németh Attilát az ÁSOTT-TELSZO KHT
ügyvezetőjét, hogy amennyiben kívánja egészítse ki az írásbeli előterjesztést.
Németh Attila ÁSOTT-TELSZO KHT ügyvezetője: A jövőre vonatkozóan elég
pesszimistán látom a dolgokat. Az utóbbi időben a KHT munkavállalói körében a
közhasznú foglalkoztatás volt a jellemző. Ezzel a KHT nagymértékben hozzájárult a
munkanélküliség enyhítéséhez, ami pozitívumként jelentkezett Ásotthalmon. Bár a
közhasznú foglalkoztatáshoz a Munkaügyi Központ is ad bizonyos százalékban
támogatást, ám a foglalkoztatás mégsem eléggé kifizetődő, és jövedelmező. A vidéken
történő munkavégzéshez a munkavállalók oda- és vissza szállítása, külön költségként
jelentkezik. Továbbá a szerződésekben felvállalt munkák menet közben sokszor változnak.
Az eredetileg felvállalt feladatokon és a megállapodásban rögzített ellenértéken felül a
valóságban sokszor több munkát kell elvégezni, illetve az eredeti időpontok sok esetben
csúsznak a többletmunkák miatt. Örvendetes, hogy az elvégzett munkánkkal a
megrendelőink meg vannak elégedve, ahol pl. díszburkolatot raktunk le, ott visszahívnak,
és szívesen foglalkoztatnak a jövőben is.
Dr. Sümegi Sándor bizottsági tag: A külterületi utakkal kapcsolatosan érdeklődöm, hogy
miért van az, hogy amennyiben a KHT a külterületi utak karbantartását elvégzi, egyre több
panasz érkezik az út járhatatlanságával kapcsolatosan.
Németh Attila ÁSOTT-TELSZO KHT ügyvezetője: A KHT a rendelkezésre álló
eszközeivel megpróbálja a külterületi utakat megfelelően karban tartani. Először egy
gléder, majd egy tárcsa megy végig a kijelölt útszakaszon, ezt követően egy IFA tömöríti
le az utat. Sajnálatos módon a szárazság miatt az utak fellazított talaja nem képes újra
letömörödni, ezért tűnik az elvégzett munka után rosszabbnak az út minősége. Az időjárási
viszonyok miatt jelenleg csak ilyen minőségben tudjuk elvégezni a munkát.
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
Pőcze Levente bizottsági elnök az ÁSOTT-TELSZO Kht. 2006. évi közhasznúsági
jelentésének és éves beszámolójának véleményezését szavazásra bocsátja:
Az Ügyrendi Bizottság 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta a tárgyi
előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:
12 /2007. (IV. 18.) ÜB. határozat
Tárgy: Az ÁSOTT-TELSZO Kht. 2006. évi közhasznúsági jelentésének és éves
beszámolójának véleményezése

Határozat
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Ásotthalom Község Képviselő-testületének Ügyrendi Bizottsága megtárgyalta a tárgyi
előterjesztést, és az alábbiak szerint dönt:
1.) A Bizottság egyetért a 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: 2007. április 18.
Felelős: Pőcze Levente bizottsági elnök
A határozatról értesül:
1.) Pőcze Levente bizottsági elnök
2.) Dr. Keresztury Mónika jegyző
3.) Petró Ferenc polgármester

II.

Napirendi pont

Az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 3. számú melléklete tartalmazza)
Pőcze Levente Bizottsági elnök: Az írásbeli előterjesztés kiegészítése érdekében átadnám
a szót Petró Ferenc polgármester Úrnak
Petró Ferenc polgármester: Mivel az előző napon a bizottság tagjai más bizottságok
keretében már tárgyalták a napirendi pontot, az írásbeli előterjesztést nem kívánom
kiegészíteni, ezért javaslom a Bizottságnak a napirendi pont elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Pőcze Levente bizottsági elnök a 2006. évi pénzmaradvány felhasználásáról szóló
határozati javaslat véleményezését szavazásra bocsátja:
Az Ügyrendi Bizottság 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta a tárgyi
előterjesztést.
Pőcze Levente bizottsági elnök az Ásotthalom Község Önkormányzat 2006. évi
költségvetésének végrehajtásáról, és a keletkezett pénzmaradvány felhasználásáról szóló
rendelet-tervezetét szavazásra bocsátja és az alábbi határozatot hozta:
Az Ügyrendi Bizottság 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta a tárgyi
előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:
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13 /2007. (IV. 18.) ÜB. határozat
Tárgy: az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásának véleményezése

Határozat
Ásotthalom Község Képviselő-testületének Ügyrendi Bizottsága megtárgyalta a tárgyi
előterjesztést, és az alábbiak szerint dönt:
1.) A Bizottság az írásbeli előterjesztésben foglaltakkal egyetért, és a 2006. évi
pénzmaradvány felhasználásáról szóló határozati javaslatot, valamint az
előterjesztett Ásotthalom Község Önkormányzat 2006. évi költségvetésének
végrehajtásáról, és a keletkezett pénzmaradvány felhasználásáról szóló rendelettervezetet 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: 2007. április 18.
Felelős: Pőcze Levente bizottsági elnök
A határozatról értesül:
1.) Pőcze Levente bizottsági elnök
2.) Dr. Keresztury Mónika jegyző
3.) Petró Ferenc polgármester
III. Napirendi pont
Egyebek
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Pőcze Levente bizottsági elnök megállapítja, hogy egyéb kérdés, bejelentés, hozzászólás
nem hangzott el és az Ügyrendi Bizottság ülését 1345 órakor berekeszti.
Kmf.
Pőcze Levente sk.
Ügyrendi Bizottság elnöke

Farkasné Kiri Klára sk.
jegyzőkönyv-vezető

