Jegyzőkönyv
Készült: Ásotthalom Község Képviselő-testület Ügyrendi Bizottsága 2007. május 22.- én
1500 órakor megtartott ülésén.
A bizottsági ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme
Jelen van:

Pőcze Levente bizottsági elnök
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, Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság tagjai, Település-, Vállalkozásfejlesztési
és Mezőgazdasági Bizottság tagjai
Tanácskozási joggal jelen vannak: Dr. Keresztury Mónika jegyző, Petró Ferenc
polgármester, Németh Attila ÁSOTT-TELSZO KHT ügyvezetője, Pólner Frigyes Cirillné
PTB elnök, Tóth István PTB tag, Babarczi Antal TVMB elnök, Rózsa József PTB tag,
Dobák Sándor TVMB tag, Fröhlich András TVMB tag, Temesvári József TVMB tag, Túrú
Tibor TVMB tag
Jegyzőkönyv-vezető: Farkasné Kiri Klára titkársági ügyintéző
Pőcze Levente bizottsági elnök: 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) meghívóban foglaltak
alapján, az alábbiak szerint tesz javaslatot az ülés napirendjére:
Az ülés napirendje:
1.) A Polgármesteri Hivatal belső szervezeti felépítésének, munkarendjének és
ügyfélfogadási rendjének, valamint az önkormányzat által alapított intézmények és
gazdasági társaságok felsorolásának véleményezése
Előadó: Dr. Keresztury Mónika jegyző helyett Dr. Karsai Éva igazgatási ügyintéző
2.) A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/1995. (X.26.)
számú rendelet módosításának véleményezése
Előadó: Dr. Keresztury Mónika jegyző helyett Dr. Karsai Éva igazgatási ügyintéző
3.) 19/2007.(II.16.) KT határozat módosításának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
4.) Az ÁSOTT-TELSZO Kht. intézkedési tervének elfogadásának véleményezése
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Előadó: Németh Attila ügyvezető
Pőcze Levente bizottsági elnök tájékoztatja a jelenlévőket,
hogy az Ügyrendi Bizottság az 3.) 4.) napirendi pontokat a
Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottsággal, a 4.) napirendi pontot
a
Település-,
Vállalkozásfejlesztési
és
Mezőgazdasági
Bizottsággal közösen tárgyalja.
Az Ügyrendi Bizottság a napirendre tett javaslatot 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:.
14 /2007. (V. 22.) ÜB határozat
Tárgy: Az Ügyrendi Bizottság 2007. május 22-ei 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.) A Polgármesteri Hivatal belső szervezeti felépítésének, munkarendjének és
ügyfélfogadási rendjének, valamint az önkormányzat által alapított intézmények és
gazdasági társaságok felsorolásának véleményezése
Előadó: Dr. Keresztury Mónika jegyző helyett Dr. Karsai Éva igazgatási ügyintéző
2.) A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/1995. (X.26.)
számú rendelet módosításának véleményezése
Előadó: Dr. Keresztury Mónika jegyző helyett Dr. Karsai Éva igazgatási ügyintéző
3.) 19/2007.(II.16.) KT határozat módosításának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
4.) Az ÁSOTT-TELSZO Kht. intézkedési tervének elfogadásának véleményezése
Előadó: Németh Attila ügyvezető
A határozatról értesül:
1.) Pőcze Levente bizottsági elnök
2.) Dr. Keresztury Mónika jegyző
3.) Petró Ferenc polgármester
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I.

Napirendi pont

A Polgármesteri Hivatal belső szervezeti felépítésének, munkarendjének és
ügyfélfogadási rendjének, valamint az önkormányzat által alapított intézmények és
gazdasági társaságok felsorolásának véleményezése
Előadó: Dr. Keresztury Mónika jegyző helyett Dr. Karsai Éva igazgatási ügyintéző
(Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 2. számú melléklete tartalmazza)
Pőcze Levente bizottsági elnök felkéri Dr. Keresztury Mónika jegyzőt, hogy amennyiben
kívánja egészítse ki az írásbeli előterjesztést.
Dr. Keresztury Mónika jegyző: Februárban készült egy Képviselő-testületi határozat,
amely a létszámleépítésről szólt. Ám amennyiben a Polgármesteri Hivatalon belül
többletfeladatok jelentkeznek, úgy indokolt esetben a létszám visszaállíthatóvá válik. Ilyen
többletfeladatként jelentkezett azóta a vizitdíj visszafizetéssel kapcsolatos ügyintézés, az
egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság igazolása, TB járulék fizetési igazolás,
valamint a hulladékszállítással kapcsolatos igazolások kiadása. Ezek mind olyan
többletfeladatok, amelyek indokolttá teszik legalább egy létszám visszaállítását. Az ÖTV
35. §. (2) bekezdésének c) pontja alapján a Képviselő-testület hivatalának Szervezeti és
Működési Szabályzatát a Képviselő-testület határozza meg. Ez csak jóváhagyást jelent,
amelynek a formája határozat, ami egyben a Képviselő-testület Szervezeti és Működési
Szabályzatának függelékét képezheti. Így került a Polgármesteri Hivatal szervezeti
felépítésének 8 számú függelékként való kirakására

Több kérdés, hozzászólás nem volt.
Pőcze Levente bizottsági elnök a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti felépítésének,
munkarendjének és ügyfélfogadási rendjének, valamint az önkormányzat által alapított
intézmények és gazdasági társaságok felsorolásának véleményezését szavazásra bocsátja:
Az Ügyrendi Bizottság 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta a tárgyi
előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:
15 /2007. (V. 22.) ÜB. határozat
Tárgy: A Polgármesteri Hivatal belső szervezeti felépítésének, munkarendjének és
ügyfélfogadási rendjének, valamint az önkormányzat által alapított intézmények és
gazdasági társaságok felsorolásának véleményezése
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Határozat
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. május 22.
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

A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/1995. (X.26.)
számú rendelet módosításának véleményezése
Előadó: Dr. Keresztury Mónika jegyző helyett Dr. Karsai Éva igazgatási ügyintéző
(Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 3. számú melléklete tartalmazza)
Pőcze Levente Bizottsági elnök: Az írásbeli előterjesztés kiegészítése érdekében átadnám
a szót Dr. Keresztury Mónika jegyzőnek
Dr. Keresztury Mónika jegyző: Az SZMSZ módosítására egy Közigazgatási Hivataltól
érkezett törvényességi észrevétel miatt került sor, amely az előterjesztés mellékleteként
megtalálható. 2007. május 31-ei határidővel kell az észrevételre intézkedni. Kifogásolta a
Közigazgatási Hivatal a 2-es szakaszban az átruházott hatáskör, illetve a vagyonrendelet
összhangjának a hiányát. Ennek megfelelően módosításra került az SZMSZ. Átruházott
hatáskörben, az OMEB hatáskörére tett észrevételt illetően is módosításra került sor.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
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Pőcze Levente bizottsági elnök A Képviselő-testület Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 12/1995. (X.26.) számú rendelet módosításának véleményezését
szavazásra bocsátja.
Az Ügyrendi Bizottság 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta a tárgyi
előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:
16 /2007. (V. 22.) ÜB. határozat
Tárgy: A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/1995. (X.26.)
számú rendelet módosításának véleményezése

Határozat
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. május 22.
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

19/2007.(II.16.) KT határozat módosításának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 4. számú melléklete tartalmazza)
Pőcze Levente bizottsági elnök felkéri Petró Ferenc polgármester Urat, hogy amennyiben
kívánja egészítse ki az írásbeli előterjesztést.
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Petró Ferenc polgármester: A jegyző Asszony az előzőekben már említette, hogy a
megemelkedett hatósági feladatok miatt, egy létszám bővítéséről lenne szó. A törvény
változása indokolja, hogy egy főt állítsunk vissza.
Babarczi Antal PTB bizottsági tag: Miért a pályázati ügyintézői státusz kerül leépítésre,
amikor arról volt szó, hogy ezt a csapatot erősíteni kell.
Dr. Keresztury Mónika jegyző: Az eredeti határozatban arról volt szó, hogy ha
megnövekednek a feladatok, akkor lehetséges majd az álláshely visszaállítása. A
megnövekedett feladatok jellege nem a pályázati ügyintéző feladatkörébe tartoznak, ezek
teljesen más jellegűek. Itt a vizitdíjjal kapcsolatos ügyintézésről, a TB járulékalap
igazolásáról, az egészségügyi szolgáltatás és a hulladékszállítási díjkedvezményekről van
szó. Ezek mind hatósági feladatok, és ezért került erre a lépésre sor, hogy a pályázatírói
munkakört építsük le.
Babarczi Antal PTB bizottsági tag: Tehát ezeket a hatósági feladatokat egy ember fogja
végezni?
Dr. Keresztury Mónika jegyző: Igen.
Petró Ferenc polgármester: Pályázatírással kapcsolatban említeném, hogy már nincs
pályázatírónk. Amióta Dobó Mariann elment, az álláshely nincs betöltve. A pályázatokat
térségi szinten fogjuk ezentúl kezelni, hiszen az operatív programokat onnan lehet
irányítani. A pénzek is térségi szinten kerülnek leosztásra. Ebben rövid időn belül dönt a
Társulási Tanács. A jelenleg futó 1-3 milliós pályázatokkal jelenleg az intézményvezetők
foglalkoznak, illetve a civil szervezetek készítik el. A Külsősök igénybevételére is sor
kerülhet. Pillanatnyilag nem látszik szükségesnek, hogy egy embert pályázatíróként
alkalmazzunk. Legközelebb szeptember végén fognak megjelenni olyan pályázatok,
amelyben az önkormányzatok érintettek lesznek.
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
Pőcze Levente bizottsági elnök a 19/2007.(II.16.) KT határozat módosításának
véleményezését szavazásra bocsátja:
Az Ügyrendi Bizottság 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta a tárgyi
előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:
17/2007. (V. 22.) ÜB. határozat
Tárgy: 19/2007.(II.16.) KT határozat módosításának véleményezése

Határozat
Ásotthalom Község Képviselő-testületének Ügyrendi Bizottsága megtárgyalta a tárgyi
előterjesztést, és az alábbiak szerint dönt:
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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. május 22.
Felelős: Pőcze Levente bizottsági elnök
A határozatról értesül:
1.) Pőcze Levente bizottsági elnök
2.) Dr. Keresztury Mónika jegyző
3.) Petró Ferenc polgármester
IV.

Napirendi pont

Az ÁSOTT-TELSZO Kht. intézkedési tervének elfogadásának véleményezése
Előadó: Németh Attila ügyvezető
(Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 5. számú melléklete tartalmazza)
Pőcze Levente bizottsági elnök felkéri Németh Attila ügyvezetőt, hogy amennyiben
kívánja egészítse ki az írásbeli előterjesztést.
Németh Attila ügyvezető: Alapvetően arra próbáltunk orientálódni, azok a pontok
kerültek kidolgozásra, amelyek a mérlegeredmény elkészítése során, illetve a különböző
bizottsági ülések alkalmával elhangzottak. A kételyek, aggályok esetleges szigorítások, és
módosítások szükségessége alapján készült az intézkedési terv. A jelenlegi körülmények
között amit el lehet a KHT-ban érni, azokat a szigorításokat, próbáltuk bevezetni. Fő
probléma ma is a pénzügyi helyzet.
Petró Ferenc polgármester: Felügyelő Bizottság már megtárgyalta. Ha valami rosszul
ment, már a régi világban is az volt a követendő, hogy papírokat gyártottak, és azt hitték,
hogy ezzel megoldásra kerültek a problémák. A papírok gyártásával semmit nem oldunk
meg. Egy vállalkozás szükséges, hogy törvényszerűen működjön, és a rá vonatkozó
előírásokat betartsa. Ezt ilyen szempontból biztosítottnak látom. Viszont sokkal több pénzt
nem fog tudni kitermelni ezután sem a vállalkozás. Nyilván a gépek ezután is éppen úgy
fogyasztanak, mint eddig, természetesen az ésszerűséget szem előtt kell tartani. Arra
hívnám fel a figyelmet, hogy nem tudjuk megengedni, hogy a KHT veszteséges legyen.
Amennyiben veszteséges lesz, fel kell számolni. Jelenleg minden lehetőséget ki kell
használni, hogy minimum a tavalyi évi nyereséget produkálja. Erre erőt kell fordítani,
akkor, amikor iszonyatos mértékű gazdasági visszaesés következett be az országban. Az
idei számítások szerint a gazdasági növekedés nem lesz 2,4. Ilyen gazdasági mutatók
mellett kell megtalálni azt a pontot, hogy átfordítsuk a KHT gazdálkodását nyereségessé.
Pólner Frigyes Cirillné PTB elnök: Valóban nem a papírgyártásra kell a hangsúlyt
fektetni, de a leszabályozottság kell. Szükség van rá. Ez az intézkedési terv akkor fog
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igazán valamit érni, ha a szabályozottságot nem a papírgyártásra fordítjuk, hanem az
energia-, anyag-, és munkaerő takarékosságra. Bár nagy reményeket nem táplálhatunk, de
bízom benne, hogy a KHT problémája év végére meg fog oldódni. A jelen időszakot a
túlélési jelzővel kell leginkább illetni, hiszen a mai körülmények között a vállalkozások
nincsenek fellendülőben sehol sem.
Babarczi Antal TVMB elnök: Tekintettel arra, hogy az előterjesztés anyaga az ülés előtt
lett kiosztva, így nem állt módomban tüzetesen átnézni. Ez az anyag nem olyan fajsúlyú
anyag, amelyet pár perc alatt át lehet tekinteni. A jelen körülmények között részemről
felelős véleményt nem tudok erről mondani.
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
Pőcze Levente bizottsági elnök a Az ÁSOTT-TELSZO Kht. intézkedési tervének
elfogadásának véleményezését szavazásra bocsátja:
Az Ügyrendi Bizottság 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta a tárgyi
előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:
18/2007. (V. 22.) ÜB. határozat
Tárgy: Az ÁSOTT-TELSZO Kht. intézkedési tervének elfogadásának véleményezése

Határozat
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. május 22.
Felelős: Pőcze Levente bizottsági elnök
A határozatról értesül:
1.) Pőcze Levente bizottsági elnök
2.) Dr. Keresztury Mónika jegyző
3.) Petró Ferenc polgármester
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Pőcze Levente bizottsági elnök megállapítja, hogy egyéb kérdés, bejelentés, hozzászólás
nem hangzott el és az Ügyrendi Bizottság ülését 1545 órakor berekeszti.
Kmf.

Pőcze Levente sk.
Ügyrendi Bizottság elnöke

Farkasné Kiri Klára sk.
jegyzőkönyv-vezető

