Jegyzőkönyv
Készült Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének Ügyrendi Bizottsága
2009. június 22-én 800 órakor megtartott soros, nyílt ülésén.
A bizottsági ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme
Jelen van: 2 fő; Pőcze Levente elnök, Dr. Sümegi Sándor bizottsági tag
Távol maradt: Farkas Mátyás bizottsági tag (később érkezett)
Tanácskozási joggal meghívottak: Petró Ferenc polgármester, Dr. Karsai Éva jegyző,
Fackelmann István alpolgármester, Ásotthalom Község Önkormányzata
Képviselő-testületének, Bizottságainak tagjai és intézményeinek vezetői,
Bálintné Mityók Szilvia gazdálkodási ügyintéző
Tanácskozási joggal jelen van: Kiss Sándor képviselő, Kószó Tamás képviselő, Rózsa
József képviselő, Dr. Karsai Éva jegyző
Jegyzőkönyv-vezető: Balogh Mária gazdálkodási ügyintéző
Pőcze Levente bizottsági elnök megnyitja a Ügyrendi Bizottság ülését. Megállapítja, hogy az
ülésen jelen van a bizottsági elnök és 1 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:
1.)

A Polgármesteri Hivatal új belső szervezeti felépítésének, munkarendjének és
ügyfélfogadási rendjének, valamint az önkormányzat által alapított intézmények
és gazdasági társaságok felsorolásának jóváhagyásának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester

2.)

Ásotthalom Község Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési
Szabályzatának módosításának véleményezése
Előadó: Dr. Karsai Éva jegyző

3.)

Településfejlesztési döntések véleményezése
Előadó: Dr. Karsai Éva jegyző

4.) Egyebek
Az ülés napirendjére tett javaslatát szavazásra bocsátja.
Az Ügyrendi Bizottság Pőcze Levente bizottsági elnök javaslatát 2 igen szavazattal,
ellenszavazat nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozza:
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18/2009.(VI.22.)ÜB határozat
Tárgy: Az Ügyrendi Bizottság 2009. június 22-i ülés napirendjének megállapítása
Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének Ügyrendi Bizottsága egyetért
Pőcze Levente bizottsági elnök tárgyi indítványával és a Bizottság 2009. június 22-én 800
órakor ülést tart, melynek napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg:
1.) A Polgármesteri Hivatal új belső szervezeti felépítésének, munkarendjének és
ügyfélfogadási rendjének, valamint az önkormányzat által alapított intézmények
és gazdasági társaságok felsorolásának jóváhagyásának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
2.) Ásotthalom Község Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési
Szabályzatának módosításának véleményezése
Előadó: Dr. Karsai Éva jegyző
3.)

Településfejlesztési döntések véleményezése
Előadó: Dr. Karsai Éva jegyző

4.) Egyebek
A határozatról értesül:
1.) Pőcze Levente bizottsági elnök
2.) Dr. Karsai Éva jegyző
3.) Irattár
I. napirendi pont
A Polgármesteri Hivatal új belső szervezeti felépítésének, munkarendjének és ügyfélfogadási
rendjének, valamint az önkormányzat által alapított intézmények és gazdasági társaságok
felsorolásának jóváhagyásának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 2. számú melléklete tartalmazza)
Pőcze Levente ÜB elnök: Petró Ferenc polgármester távollétében átadja a szót Dr. Karsai
Éva jegyzőnek.
Dr. Karsai Éva jegyző: a költségkímélés érdekében felvetődött a titkársági osztályvezetői
státusz megszüntetése, helyette jogi, igazgatási ügyintézői státusz létesülne. Az álláshelyre
feladott hirdetésre több pályázó is beadta a jelentkezését, bár a határidő még nem járt le.
Jelenleg iskoláját befejező pályakezdő is jelentkezett már. Az adócsoportban az adóügyi
ügyintéző munkaviszonya is megszüntetésre kerül június 30-án, így az új adóügyi ügyintéző
és a jogi, igazgatási ügyintéző is új dolgozó lesz, amely nehezíti az adócsoport munkáját. Az
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idei nyáron várható adóellenőrzés.
Az Önkormányzatnak a nehéz pénzügyi helyzet miatt mindent el kell követni az adó
kintlévőségek behajtása érdekében. Az iparűzési adó tekintetében az elmúlt évekre is
visszanyúló hátralékokat ki kell nyomozni, a cégek esetében amelyek már megszűntek a
jogutódokat kell felkeresni ill. a jogutód nélkülieknél a hiteles cégbírósági adategyeztetés után
kell az előírt adót törölni. Magánszemélyek adótartozásai esetében az elhalálozásoknál, az
örökösöket kell felkutatni és érvényesíteni rajtuk a tartozást. Azon kevés esetben amikor a
magánszemély rendelkezik munkahellyel a letiltás elindítása válik szükségessé. Nagyfokú
együttműködés szükséges az OEP-pel és az APE-hel, Cégbírósággal az eredményes behajtás
érdekében.
A helyi iparűzési adó bevallások jelenleg feldolgozás alatt állnak.
Az előző időszakokra vonatkozóan 370 db tértivevényes felszólító levél került kipostázásra. A
munkálatokban a gazdálkodásról 2 munkatárs segített az adósoknak. A hatékonyabb
együttműködés érdekében célszerű az adósokat is a gazdasági osztályvezetőhöz integrálni. Az
adósoknál a munkavégzés dömping jellegű, így a gazdálkodás és az adósok együttműködése
során alakulhat ki a leghatékonyabb munkavégzés, hiszen tudják egymás munkáját segíteni.
A helyi újságban cikk jelent meg, amely felhívja a lakosok figyelmét az adó hátralék fizetési
kötelezettségek teljesítésére.
Pőcze Levente ÜB elnök: támogatja az előterjesztést, így hatékonyabb a munkavégzés és jó
az együttműködés a dolgozók között.
Dr. Sümegi Sándor bizottsági tag: ha bevezetésre kerül a vagyonadó, akkor az nagy tehet ró
az Önkormányzatra, ugyanakkor a híresztelések szerint az iparűzési adó átkerülne az APEHhoz, ami viszont csökkentené a feladatokat.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, Pőcze Levente ÜB elnök szavazásra bocsátja, a A
Polgármesteri Hivatal új belső szervezeti felépítésének, munkarendjének és ügyfélfogadási
rendjének, valamint az önkormányzat által alapított intézmények és gazdasági társaságok
felsorolásának jóváhagyásának véleményezését.
Az Ügyrendi Bizottság a javaslatot 2 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta és az
alábbi határozatot hozta:
19/2009.(VI.22.)ÜB határozat
Tárgy:

A Polgármesteri Hivatal új belső szervezeti felépítésének, munkarendjének és
ügyfélfogadási rendjének, valamint az önkormányzat által alapított intézmények
és gazdasági társaságok felsorolásának 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 .
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2.) A Bizottság megbízza a Bizottság elnökét, hogy a Bizottsági határozatot
ismertesse a Képviselő-testülettel.
Határidő: 2009. június 24.
Felelős: Pőcze Levente bizottsági elnök
A határozatról értesül:
1.)
Pőcze Levente bizottsági elnök
2.)
Dr. Karsai Éva jegyző
3.)
Petró Ferenc polgármester
4.)
Irattár
Kiss Sándor képviselő megérkezett a bizottsági ülésre 815 órakor.
II. napirendi pont
Ásotthalom Község Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzatának
módosításának véleményezése
Előadó: Dr. Karsai Éva jegyző
(Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 3. számú melléklete tartalmazza)
Pőcze Levente ÜB elnök: átadja a szót Dr. Karsai Éva jegyzőnek.
Dr. Karsai Éva jegyző: az előző napirendi ponthoz szorosan kapcsolódik az SZMSZ
módosítása is, hiszen a változásokat át kell vezetni a Szervezeti és Működési Szabályzat
megfelelő pontjain.
Pőcze Levente ÜB elnök: javasolja az előterjesztés elfogadását.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, Pőcze Levente ÜB elnök szavazásra bocsátja, az
Ásotthalom Község Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzatának
módosításának véleményezését.
Az Ügyrendi Bizottság a javaslatot 2 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta és az
alábbi határozatot hozta:

20/2009.(VI.22.)ÜB határozat
Tárgy:

Ásotthalom Község Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési
Szabályzatának módosításának véleményezése

Határozat

5
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: 2009. június 24.
Felelős: Pőcze Levente bizottsági elnök
A határozatról értesül:
1.) Pőcze Levente bizottsági elnök
2.) Dr. Karsai Éva jegyző
3.) Petró Ferenc polgármester
4.) Irattár
III. napirendi pont
Településfejlesztési döntések véleményezése
Előadó: Dr. Karsai Éva jegyző
(Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 4. számú melléklete tartalmazza)
Pőcze Levente ÜB elnök: Petró Ferenc polgármester távollétében átadja a szót Dr. Karsai
Éva jegyzőnek.
Dr. Karsai Éva jegyző: a helyi építési szabályzat módosítása szükségessé vált már, de
pénzhiány miatt mindig elodázódott. Jelenleg a megnyert Közösségi Terek pályázat aláírása
meghiúsult a nem módosított beépítési % miatt. A tervek tavaly elkészültek, de a projekt
koordinátora nem jelezte a kialakult problémát, amely az előterjesztés 1. pontjában kerülne
most módosításra. Az előterjesztésben határidők szerepelnek, amelyek a Közösségi Terek
szerződésének aláírása miatt bírnak jelentőséggel.
Az Ásotthalom község Helyi Építési Szabályzatának módosítása szükséges, ugyanakkor
költséges, hiszen 685.000,-+ÁFA a kifizetendő összeg, csak a térképért. Az Önkormányzat
nem rendelkezik megfelelő térképekkel sem, amelyek beszerzése szükségessé vált,
elektronikus formában is hozzáférhető lesz és a vagyonkataszter program is tudja hasznát
venni. A költségek sajnos igen magasak, hiszen 2.260.000,-+ÁFA az ára, amelyet 3
szakaszban kell kiegyenlíteni. Az első rész, amely a legjelentősebb 2009. szeptember 30.-ig
1.800.000,-Ft A fenti összegeket a költségvetési rendeleten is átvezetésre kerülnek a mostani
módosítás során.
A településfejlesztési döntések napirendi pontot minden bizottság tárgyalja, így a
képviselőknek és a bizottsági tagoknak is alkalmuk nyílik a betekintésre, valamint a
lakosságot is tudják tájékoztatni.
Pőcze Levente ÜB elnök: üdvözli azt, hogy minden bizottság megtárgyalja a napirendi
pontot, így a Képviselő-testületi ülésen már mindenki számára ismert lesz az előterjesztés,
javasolja a napirendi pont elfogadását.
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Több kérdés, hozzászólás nem volt, Pőcze Levente ÜB elnök szavazásra bocsátja, a
Településfejlesztési döntések véleményezését.
Az Ügyrendi Bizottság a javaslatot 2 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta és az
alábbi határozatot hozta:

21/2009.(VI.22.)ÜB határozat
Tárgy:

Településfejlesztési döntések 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: 2009. június 24.
Felelős: Pőcze Levente bizottsági elnök
A határozatról értesül:
1.) Pőcze Levente bizottsági elnök
2.) Dr. Karsai Éva jegyző
3.) Petró Ferenc polgármester
4.) Irattár

Kószó Tamás képviselő megérkezett a bizottsági ülésre 820 órakor.

IV. napirendi pont
Egyebek

7
Több napirend, egyéb bejelentés nem volt, Pőcze Levente bizottsági elnök az Ügyrendi
Bizottság ülését 823-kor berekesztette.

Kmf.

Pőcze Levente
bizottsági elnök

Balogh Mária
jegyzőkönyv-vezető

