Jegyzőkönyv

Készült Ásotthalom Község Képviselő-testület Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság 2007.
augusztus 22-én 900 órakor megtartott rendkívüli ülésén.
A bizottsági ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme.
Jelen van:

Polner Frigyesné bizottsági elnök és 3 fő bizottsági tag: Rózsa József, Tóth
István, Sáringerné Gora Katalin.

Távol maradt: Babarczi Antal, Balog Ilona, Tóthné Vas Gabriella bizottsági tagok ( jelezték
távolmaradásukat).
Jelenlévő meghívottak: Petró Ferenc polgármester, Fackelmann István alpolgármester,
Gárgyán István helyettesítő jegyző, Dr. Karsai Éva titkársági osztályvezető, Pipicz Anita
gazdasági osztályvezető, Kószó Tamás képviselő, Pőcze Levente képviselő, Dobák Sándor
TVMB tag, Farkas Mátyás TVMB tag, Túrú Tibor TVMB 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 4 fő bizottsági tag jelen van, az ülés határozatképes.
A kiadott és a jegyzőkönyvhöz mellékelt ( 1. számú ) meghívóban foglaltak szerint az
alábbiak szerint tesz javaslatot az ülés napirendjére.
1.)

Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 19/2007.
(VI.27.) KT rendelet módosításának véleményezése
Előadó: Gárgyán István helyettesítő jegyző

2.)

Az Önkormányzat tulajdonában lévő, Ásotthalom Felszabadulás utca 26. szám alatti
ingatlan értékesítésre való kijelölésének véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester

3.)

„Pályázat benyújtása belterületi utcák
napirendi pont véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester

4.)

„Pályázat benyújtása kerékpárút hálózat fejlesztésére (DAOP-2007-3.1.2)” c.
napirendi pont véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester

fejlesztésére (DAOP-2007-3.1.1/B)” c.

5.) Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Alapító Okiratának és Társulási
Megállapodásának módosításának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
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6.) „ Munkamegosztási és felelősségvállalási megállapodás a Homokháti Kistérség
Többcélú Társulása, valamint a Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Családsegítő
és Gyermekjóléti Központ között „ c. napirendi pont véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
7.) Családsegítés és gyermekjóléti alapszolgáltatás ellátása többcélú társulás keretében,
Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Családsegítő és Gyermekjóléti Központ
Alapító Okirat módosításának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság ( továbbiakban Bizottság) a napirendre tett javaslatot 4
igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta.

71/2007. (VIII.22.) PTB határozat
Tárgy:

A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság 2007. augusztus 22-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 22-én 900
órakor rendkívüli ülést tart, melynek napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg:
1.)

Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 19/2007.
(VI.27.) KT rendelet módosításának véleményezése
Előadó: Gárgyán István helyettesítő jegyző

2.)

Az Önkormányzat tulajdonában lévő, Ásotthalom Felszabadulás utca 26. szám alatti
ingatlan értékesítésre való kijelölésének véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester

3.)

„Pályázat benyújtása belterületi utcák
napirendi pont véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester

4.)

„Pályázat benyújtása kerékpárút hálózat fejlesztésére (DAOP-2007-3.1.2)” c.
napirendi pont véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester

fejlesztésére (DAOP-2007-3.1.1/B)” c.
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5.) Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Alapító Okiratának és Társulási
Megállapodásának módosításának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
6.) „ Munkamegosztási és felelősségvállalási megállapodás a Homokháti Kistérség
Többcélú Társulása, valamint a Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Családsegítő
és Gyermekjóléti Központ között „ c. napirendi pont véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
7.) Családsegítés és gyermekjóléti alapszolgáltatás ellátása többcélú társulás keretében,
Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Családsegítő és Gyermekjóléti Központ
Alapító Okirat módosításának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
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.) - 7.) napirendi pontok megtárgyalása közösen
történik Ásotthalom Község Képviselő-testületének Település-,
Vállalkozásfejlesztési és Mezőgazdasági Bizottságával, mivel a
napirendi
pontokat
fenti
bizottságnak
is
tárgyalnia
és
véleményeznie kell.
I. napirendi pont
Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 19/2007. (VI.27.)
KT rendelet módosításának véleményezése
Előadó: Gárgyán István helyettesítő jegyző
(Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 2. számú melléklete tartalmazza)
Polner Frigyesné bizottsági elnök: felkéri a napirend előadóját, ha óhajtja, egészítse ki az
írásbeli előterjesztést.
Gárgyán István helyettesítő jegyző: az óvodai csoportokban és az óvodai épületekben történt
változások miatt szükségessé vált a rendelet módosítása.
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
Polner Frigyesné bizottsági elnök: Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás
szabályairól szóló 19/2007. (VI.27.) KT rendelet módosításának véleményezését szavazásra
bocsátja:
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A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság, 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az előterjesztést
elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:
72/2007. (VIII.22.) PTB határozat
Tárgy: Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 19/2007.
(VI.27.) KT rendelet módosításának 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 22.
Felelős: Polner Frigyesné bizottsági elnök
Határozatról értesül:
1.) Polner Frigyesné bizottsági elnök
2.) Petró Ferenc polgármester
3.) Gárgyán István helyettesítő jegyző
II. napirendi pont
Az Önkormányzat tulajdonában lévő, Ásotthalom Felszabadulás utca 26. szám alatti ingatlan
értékesítésre való kijelölésének 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: az Ásotthalom Felszabadulás utca 26. szám alatti ingatlanra
jelenleg két bérleti szerződés van érvényben, az egyik a szolgálati lakásra, az épület többi
része pedig üzlethelyiség céljára került felhasználásra. Az ingatlant az Önkormányzat saját
céljaira nem tudja hasznosítani, ezért felmerült az ingatlan értékesítése. Az értékesítésből
befolyó összeg a Tölgyfa utcai óvoda bővítésénél kerülne felhasználásra.
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Több kérdés, hozzászólás nem volt.
Polner Frigyesné bizottsági elnök:
az Önkormányzat tulajdonában lévő, Ásotthalom
Felszabadulás utca 26. szám alatti ingatlan értékesítésre való kijelölésének véleményezését
szavazásra bocsátja:
A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság, 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az előterjesztést
elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:
73/2007. (VIII.22.) PTB határozat
Tárgy: Az Önkormányzat tulajdonában lévő, Ásotthalom Felszabadulás utca 26. szám alatti
ingatlan értékesítésre való kijelölésének 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 22.
Felelős: Polner Frigyesné bizottsági elnök
Határozatról értesül:
1.) Polner Frigyesné bizottsági elnök
2.) Petró Ferenc polgármester
3.) Gárgyán István helyettesítő jegyző
III. napirendi pont
„Pályázat benyújtása belterületi utcák fejlesztésére (DAOP-2007-3.1.1/B)” c. napirendi pont
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.
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Petró Ferenc polgármester: a DARFT Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht. pályázatot írt
ki szilárd burkolatú belterületi közutak fejlesztésére 2007/2008. évre. Az önkormányzat az
igényelt támogatás segítségével Ásotthalom Község utcái aszfaltburkolatának felújítását
kívánja elvégezni.
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
Polner Frigyesné bizottsági elnök: a „Pályázat benyújtása belterületi utcák fejlesztésére
(DAOP-2007-3.1.1/B)” c. napirendi pont véleményezését szavazásra bocsátja:
A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság, 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az előterjesztést
elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:
74/2007. (VIII.22.) PTB határozat
Tárgy: „Pályázat benyújtása belterületi utcák fejlesztésére (DAOP-2007-3.1.1/B)” c.
napirendi pont 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 22.
Felelős: Polner Frigyesné bizottsági elnök
Határozatról értesül:
1.) Polner Frigyesné bizottsági elnök
2.) Petró Ferenc polgármester
3.) Gárgyán István helyettesítő jegyző
IV. napirendi pont
„Pályázat benyújtása kerékpárút hálózat fejlesztésére (DAOP-2007-3.1.2)” c. napirendi pont
véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
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(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: a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség pályázatot írt ki kerékpárút
hálózat fejlesztésére 2007/2008 évre. Alapvető cél a kerékpározásra alkalmas, összefüggő
hálózat létrehozása, mely lehetővé teszi az itt élők és dolgozók számára a jobb színvonalú
munkaszervezést, valamint elősegíti a biztonságosabb közlekedést. Az önkormányzat az
igényelt támogatás segítségével a Bajai 55-ös úttól a Köztársaság útig tervezi a kerékpárút
létesítését.
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
Polner Frigyesné bizottsági elnök: a „Pályázat benyújtása kerékpárút hálózat fejlesztésére
(DAOP-2007-3.1.2)” c. napirendi pont véleményezését szavazásra bocsátja:
A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság, 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az előterjesztést
elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:
75/2007. (VIII.22.) PTB határozat
Tárgy: „Pályázat benyújtása kerékpárút hálózat fejlesztésére (DAOP-2007-3.1.2)” c.
napirendi pont 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 22.
Felelős: Polner Frigyesné bizottsági elnök
Határozatról értesül:
1.) Polner Frigyesné bizottsági elnök
2.) Petró Ferenc polgármester
3.) Gárgyán István helyettesítő jegyző
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V. napirendi pont
Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Alapító Okiratának és Társulási Megállapodásának
módosításának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 6. számú melléklete tartalmazza)
Polner Frigyesné bizottsági elnök: felkéri a napirend előadóját, ha óhajtja, egészítse ki az
írásbeli előterjesztést.
Petró Ferenc polgármester: a Képviselő-testület 2004. áprilisában döntött a Homokháti
Kistérség Többcélú Társulásának létrehozásáról, ezzel egyidejűleg elfogadta a Társulás
Alapító Okiratát és a Társulási Megállapodást. Ezen okiratok módosítására az elmúlt
időszakban több alkalommal sor került. Jelen módosítással a Társulás alapító okiratában az
alaptevékenységi feladatokat javasoljuk tovább bővíteni egyrészt azokkal a feladatokkal,
melyeket a Többcélú Társulás égisze alatt létrejött új intézmény a Homokháti Kistérség
Többcélú Társulása Családsegítő és Gyermekjóléti Központja lát el, másrészt a sport
igazgatás, sport szervezési tevékenységekkel, tekintettel arra, hogy a Kormányzat a Többcélú
Kistérségi Társulásokat e téren megerősíteni szándékozik.
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
Polner Frigyesné bizottsági elnök: a Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Alapító
Okiratának és Társulási Megállapodásának módosításának véleményezését szavazásra
bocsátja:
A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság, 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az előterjesztést
elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:
76/2007. (VIII.22.) PTB határozat
Tárgy: Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Alapító Okiratának és Társulási
Megállapodásának módosításának 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.
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2.) A Bizottság megbízza a Bizottság elnökét, hogy a Bizottsági határozatot
ismertesse a Képviselő-testülettel.
Határidő: 2007. augusztus 22.
Felelős: Polner Frigyesné bizottsági elnök
Határozatról értesül:
1.) Polner Frigyesné bizottsági elnök
2.) Petró Ferenc polgármester
3.) Gárgyán István helyettesítő jegyző
VI. napirendi pont
„ Munkamegosztási és felelősségvállalási megállapodás a Homokháti Kistérség Többcélú
Társulása, valamint a Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Családsegítő és
Gyermekjóléti Központ között „ c. napirendi pont véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 7. számú melléklete tartalmazza)
Polner Frigyesné bizottsági elnök: felkéri a napirend előadóját, ha óhajtja, egészítse ki az
írásbeli előterjesztést.
Petró Ferenc polgármester: Önkormányzatunk tagja a Homokháti Kistérség Többcélú
Társulásának, így a Képviselő-testület feladata a Társulás és az általa létrehozott intézmények
működésének figyelemmel kísérése, illetve a működésre vonatkozó megállapodások
jóváhagyása.
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
Polner Frigyesné
bizottsági elnök: a
„ Munkamegosztási és felelősségvállalási
megállapodás a Homokháti Kistérség Többcélú Társulása, valamint a Homokháti Kistérség
Többcélú Társulása Családsegítő és Gyermekjóléti Központ között „ c. napirendi pont
véleményezését szavazásra bocsátja:
A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság, 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az előterjesztést
elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:
77/2007. (VIII.22.) PTB határozat
Tárgy: „ Munkamegosztási és felelősségvállalási megállapodás a Homokháti Kistérség
Többcélú Társulása, valamint a Homokháti Kistérség Többcélú Társulása
Családsegítő és Gyermekjóléti Központ között „ 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 22.
Felelős: Polner Frigyesné bizottsági elnök
Határozatról értesül:
1.) Polner Frigyesné bizottsági elnök
2.) Petró Ferenc polgármester
3.) Gárgyán István helyettesítő jegyző
VII. napirendi pont
Családsegítés és gyermekjóléti alapszolgáltatás ellátása többcélú társulás keretében,
Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Családsegítő és Gyermekjóléti Központ Alapító
Okirat módosításának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 8. számú melléklete tartalmazza)
Polner Frigyesné bizottsági elnök: felkéri a napirend előadóját, ha óhajtja, egészítse ki az
írásbeli előterjesztést.
Petró Ferenc polgármester: a Képviselő-testület a 166/2006.(XII.20.) KT határozatában
döntött arról, hogy 2007. évtől kezdődően a családsegítés és a gyermekjóléti alapszolgáltatás
feladatait a Többcélú Társulás keretében kívánja ellátni, ezzel egyidejűleg a Képviselőtestület az intézmény alapító okiratát jóváhagyta. Az alapító okiratot illetően a többcélú
társulás részéről módosító javaslatok érkeztek, az intézmény rövidített nevére, a telephelyek
feltüntetésére, az intézmény vezető kinevezési adataira, valamint a pénzügyek kezelésére
vonatkozóan.
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
Polner Frigyesné bizottsági elnök: a Családsegítés és gyermekjóléti alapszolgáltatás ellátása
többcélú társulás
keretében, Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Családsegítő és
Gyermekjóléti Központ Alapító Okirat módosításának véleményezését szavazásra bocsátja:
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A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság, 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az előterjesztést
elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:
78/2007. (VIII.22.) PTB határozat
Tárgy:

Családsegítés és gyermekjóléti alapszolgáltatás ellátása többcélú társulás
keretében, Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Családsegítő és
Gyermekjóléti Központ Alapító Okirat módosításának 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 22.
Felelős: Polner Frigyesné bizottsági elnök
Határozatról értesül:
1.) Polner Frigyesné bizottsági elnök
2.) Petró Ferenc polgármester
3.) Gárgyán István helyettesítő jegyző

Egyéb kérdés, hozzászólás bejelentés nem volt.
Polner Frigyesné bizottsági elnök megállapítja, hogy egyéb bejelentés, hozzászólás nem
hangzott el, így a Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottságnak a Település-, Vállalkozásfejlesztési
és Mezőgazdasági Bizottsággal közös ülését 950 órakor berekeszti.
Kmf.
Polner Frigyesné sk.
Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság
Bizottság elnöke

Marozsánné Balogh Mária sk.
jegyzőkönyv-vezető

