Jegyzőkönyv

Készült Ásotthalom Község Képviselő-testület Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság 2007.
augusztus 2-án 1530 órakor megtartott rendkívüli ülésén.
A bizottsági ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme.
Jelen van:

Polner Frigyesné bizottsági elnök és 4 fő bizottsági tag: Rózsa József, Tóth
István, Balog Ilona, Tóthné Vas Gabriella.

Távol maradt: Babarczi Antal, Sáringerné Gora Katalin bizottsági tagok
távolmaradásukat).

( jelezték

Jelenlévő meghívottak: Petró Ferenc polgármester, Fackelmann István alpolgármester, Dr.
Karsai Éva titkársági osztályvezető, Pipicz Anita gazdasági osztályvezető, Dr. Sümegi Sándor
képviselő, Kiss Sándor képviselő, Kószó Tamás képviselő, Pőcze Levente képviselő, Dr.
Hadfiné Böjthe Gabriella Kiss Ferenc Ált. Iskola igazgató, Dobák Sándor TVMB tag,
Fröhlich András TVMB tag, Túrú Tibor TVMB tag, Németh Attiláné OMEB tag, Balogh
Sándor OMEB tag.
Jegyzőkönyv-vezető: Marozsánné Balogh Mária gazdálkodási ügyintéző
Polner Frigyesné bizottsági elnök: Köszönti a jelenlévőket és megnyitja a Pénzügyi és
Tulajdonosi Bizottság rendkívüli ülését.
Megállapítja, hogy 5 fő bizottsági tag jelen van, az ülés határozatképes.
A kiadott és a jegyzőkönyvhöz mellékelt ( 1. számú ) meghívóban foglaltaktól eltérően az
alábbiak szerint tesz javaslatot az ülés napirendjére.
1.) „A
Közoktatási
Intézmény
ásotthalmi
tagintézményei
meghatározása” c. napirendi pont véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester

költségvetésének

2.) „Együttműködési megállapodás elfogadása a Polgármesteri Hivatal és a Közoktatási
Intézmény közötti munkamegosztás rendjéről” c. napirendi pont véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
3.) Egy-másért Ifjúsági és Közösségfejlesztő Közhasznú Egyesülettel kötendő szerződés
elfogadásának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
4.) Homokháti
Önkormányzatok
Kistérségfejlesztési
megállapodásának módosításának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester

Társulása

társulási
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A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság ( továbbiakban Bizottság) a napirendre tett javaslatot 5
igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta.

66/2007. (VIII.2.) PTB határozat
Tárgy:

A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság 2007. augusztus 2-i rendkívüli ülés
napirendjének megállapítása
Határozat

Ásotthalom Község Képviselő-testület Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottsága egyetért Polner
Frigyesné bizottsági elnök tárgyi indítványával, és az alábbiak szerint dönt:
A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság ( továbbiakban Bizottság) 2007. augusztus 2-án 1530
órakor rendkívüli ülést tart, melynek napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg:
1.) „A
Közoktatási
Intézmény
ásotthalmi
tagintézményei
meghatározása” c. napirendi pont véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester

költségvetésének

2.) „Együttműködési megállapodás elfogadása a Polgármesteri Hivatal és a Közoktatási
Intézmény közötti munkamegosztás rendjéről” c. napirendi pont véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
3.) Egy-másért Ifjúsági és Közösségfejlesztő Közhasznú Egyesülettel kötendő szerződés
elfogadásának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
4.) Homokháti
Önkormányzatok
Kistérségfejlesztési
megállapodásának módosításának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester

Társulása

társulási

Határozatról értesül:
1.) Polner Frigyesné bizottsági elnök
2.) Petró Ferenc polgármester
3.) Gárgyán István helyettesítő jegyző
Polner Frigyesné bizottsági elnök tájékoztatja a jelenlévőket,
hogy az 1.), 2.) napirendi pont megtárgyalása közösen történik
Ásotthalom
Község
Képviselő-testületének
Település-,
Vállalkozásfejlesztési és Mezőgazdasági Bizottságával, valamint
Ásotthalom Község Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési
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és
Egészségügyi
Bizottságával,
3.)
napirendi
pont
megtárgyalása közösen történik Ásotthalom Község Képviselőtestületének Település-, Vállalkozásfejlesztési és Mezőgazdasági
Bizottságával, mivel a napirendi pontokat fenti bizottságoknak
is tárgyalnia és véleményeznie kell.
I. napirendi pont
„A Közoktatási Intézmény ásotthalmi tagintézményei költségvetésének meghatározása” c.
napirendi pont véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 2. számú melléklete tartalmazza)
Polner Frigyesné bizottsági elnök: felkéri a napirend előadóját, ha óhajtja, egészítse ki az
írásbeli előterjesztést.
Petró Ferenc polgármester: a társulási megállapodásban rögzítettek alapján a társulás által
fenntartott Közoktatási Intézmény költségvetése Ásotthalom költségvetési rendeletébe épül
be. Az előterjesztés szerinti módosítások a szeptemberi testületi ülésen kerülnek átvezetésre a
költségvetési rendeletben.
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
Polner Frigyesné bizottsági elnök: „A Közoktatási Intézmény ásotthalmi tagintézményei
költségvetésének meghatározása” c. napirendi pont véleményezését szavazásra bocsátja:
A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság, 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az előterjesztést
elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:
67/2007. (VIII.2.) PTB határozat
Tárgy: „A Közoktatási Intézmény ásotthalmi
meghatározása” c. napirendi pont véleményezése

tagintézményei

költségvetésének

Ásotthalom Község Képviselő-testületének Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottsága megtárgyalta
a tárgyi előterjesztést, és az alábbiak szerint dönt:

Határozat
1.) A Bizottság az írásbeli előterjesztésben foglaltakkal egyetért 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.
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Határidő: 2007. augusztus 2.
Felelős: Polner Frigyesné bizottsági elnök
Határozatról értesül:
1.) Polner Frigyesné bizottsági elnök
2.) Petró Ferenc polgármester
3.) Gárgyán István helyettesítő jegyző
II. napirendi pont
„Együttműködési megállapodás elfogadása a Polgármesteri Hivatal és a Közoktatási
Intézmény közötti munkamegosztás rendjéről” c. napirendi pont véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 3. számú melléklete tartalmazza)
Polner Frigyesné bizottsági elnök: felkéri a napirend előadóját, ha óhajtja, egészítse ki az
írásbeli előterjesztést.
Petró Ferenc polgármester: Öttömös és Ásotthalom között egyeztetések sokasága történt már
meg, így készült el ez a keret megállapodás. A jövőben ezt a keret megállapodást három
havonta felül kell vizsgálni ahhoz, hogy aktualitását megőrizze és a speciális esetekre is
megoldást jelentsen. Törvényességi oldalról minden le van szabályozva benne, az életszerű
kérdések miatt pedig bármikor módosítható.
Polner Frigyesné bizottsági elnök: a megállapodás 16. pontjában szereplő dologi kiadások
teljesítésére külön készpénzellátmány lesz Öttömösön és Ásotthalmon is?
Pipicz Anita gazdasági osztályvezető: az Ásotthalmon jelenleg is bevált gyakorlat szerint egy
(egész havi működéshez szükséges kiadások teljesítésére) készpénz ellátmány kerül kiadásra
mindkét településen, amellyel gazdálkodnak az intézmények.
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
Polner Frigyesné
bizottsági elnök: „Együttműködési megállapodás elfogadása a
Polgármesteri Hivatal és a Közoktatási Intézmény közötti munkamegosztás rendjéről” c.
napirendi pont véleményezését szavazásra bocsátja:
A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság, 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az előterjesztést
elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:
68/2007. (VIII.2.) PTB határozat
Tárgy: „Együttműködési megállapodás elfogadása a Polgármesteri Hivatal és a Közoktatási
Intézmény közötti munkamegosztás rendjéről” c. napirendi pont véleményezése
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Ásotthalom Község Képviselő-testületének Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottsága megtárgyalta
a tárgyi előterjesztést, és az alábbiak szerint dönt:

Határozat
1.) A Bizottság az írásbeli előterjesztésben foglaltakkal egyetért 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. augusztus 2.
Felelős: Polner Frigyesné bizottsági elnök
Határozatról értesül:
1.) Polner Frigyesné bizottsági elnök
2.) Petró Ferenc polgármester
3.) Gárgyán István helyettesítő jegyző
A Bizottság a III. napirendi pont tárgyalásával folytatja nyílt ülését, amely közösen
történik Ásotthalom Község Képviselő-testületének Település-, Vállalkozásfejlesztési és
Mezőgazdasági Bizottságával.
III. napirendi pont
Egy-másért Ifjúsági és Közösségfejlesztő Közhasznú Egyesülettel kötendő szerződés
elfogadásának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 4. számú melléklete tartalmazza)
Polner Frigyesné bizottsági elnök: felkéri a napirend előadóját, ha óhajtja, egészítse ki az
írásbeli előterjesztést.
Petró Ferenc polgármester: a mellékletben szereplő 7 település létrehozna egy Homokhát
Televíziót. Ez a feladat meghaladja bármely település egyéni lehetőségeit, így csak a társulás
lehet a járható út. Kezdetben a hírújság működne napi 24 órában, később a Tv műsorok is
fejlődnének, a települések bemutatásával, lehetőségek feltárásával bővülne a kínálat.
Várhatóan év végére ideérkezik az optikai kábel, amely azt eredményezi, hogy jövőre az
Önkormányzat maga is tudna internetes szolgáltatást nyújtani. A kiadás havonta 50.000,- Ft
lenne, amely egy befektetésnek számít, hiszen így összefogva több lehetőség nyílik meg az
Önkormányzatok előtt.
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
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Polner Frigyesné bizottsági elnök: Egy-másért Ifjúsági és Közösségfejlesztő Közhasznú
Egyesülettel kötendő szerződés elfogadásának véleményezését szavazásra bocsátja:
A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság, 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az előterjesztést
elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:
69/2007. (VIII.2.) PTB határozat
Tárgy: Egy-másért Ifjúsági és Közösségfejlesztő Közhasznú Egyesülettel kötendő szerződés
elfogadásának véleményezése
Ásotthalom Község Képviselő-testületének Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottsága megtárgyalta
a tárgyi előterjesztést, és az alábbiak szerint dönt:

Határozat
1.) A Bizottság az írásbeli előterjesztésben foglaltakkal egyetért 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. augusztus 2.
Felelős: Polner Frigyesné bizottsági elnök
Határozatról értesül:
1.) Polner Frigyesné bizottsági elnök
2.) Petró Ferenc polgármester
3.) Gárgyán István helyettesítő jegyző
A Bizottság a IV. napirendi pont tárgyalásával folytatja nyílt ülését, amely önálló
napirendi pontja a Bizottságnak.
IV. napirendi pont
Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulása társulási megállapodásának
módosításának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 5. számú melléklete tartalmazza)
Polner Frigyesné bizottsági elnök: felkéri a napirend előadóját, ha óhajtja, egészítse ki az
írásbeli előterjesztést.
Petró Ferenc polgármester: megszűnt a rúzsai ellenőrzési társulás, helyette a feladat ellátás
kistérségi szintre került. Az írásos anyag tartalmazza a részletes információkat. A Képviselő-
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testület jóváhagyása szükséges a megállapodás módosításához, ezért kéri a Bizottságot az
előterjesztés elfogadására.
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
Polner Frigyesné bizottsági elnök: a Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési
Társulása társulási megállapodásának módosításának véleményezését szavazásra bocsátja:
A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság, 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az előterjesztést
elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:
70/2007. (VIII.2.) PTB határozat
Tárgy: a Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési
megállapodásának módosításának véleményezése

Társulása

társulási

Ásotthalom Község Képviselő-testületének Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottsága megtárgyalta
a tárgyi előterjesztést, és az alábbiak szerint dönt:

Határozat
1.) A Bizottság az írásbeli előterjesztésben foglaltakkal egyetért 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. augusztus 2.
Felelős: Polner Frigyesné bizottsági elnök
Határozatról értesül:
1.) Polner Frigyesné bizottsági elnök
2.) Petró Ferenc polgármester
3.) Gárgyán István helyettesítő jegyző

V. napirendi pont
Egyebek
Egyéb kérdés, hozzászólás bejelentés nem volt.
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Polner Frigyesné bizottsági elnök megállapítja, hogy egyéb bejelentés, hozzászólás nem
hangzott el, így a Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság ülését 1610 órakor berekeszti.
Kmf.
Polner Frigyesné sk.
Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság
Bizottság elnöke

Marozsánné Balogh Mária sk.
jegyzőkönyv-vezető

