Jegyzőkönyv
Készült Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Tulajdonosi
Bizottsága 2009. október 5.-én 1430 órakor megtartott rendkívüli nyílt ülésén.
A bizottsági ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme
Jelen van: 4 fő; Babarczi Antal, Rózsa József, Dobák Sándor, Tóth István bizottsági tagok
Távol maradt: 3 fő; Polner Frigyesné bizottsági elnök, Balog Ilona, Tóthné Vas Gabriella
bizottsági tagok (távolmaradásukat előre jelezték)
Tanácskozási joggal meghívottak: Petró Ferenc polgármester, Dr. Karsai Éva jegyző,
Ásotthalom
Község
Önkormányzata
Képviselő-testületének
és
Bizottságainak tagjai és intézményeinek vezetői, Gajdánné Szatmári Mária
könyvvizsgáló, Bálintné Mityók Szilvia gazdálkodási ügyintéző, kontírozó
könyvelő, Bata Ferenc Öttömös Község polgármestere, Gárgyán István
Öttömös Község jegyzője, Dr. Turbucz Marietta Judit jogi igazgatási
ügyintéző.
Tanácskozási joggal jelen van: Dr. Karsai Éva jegyző, Bálintné Mityók Szilvia gazdálkodási
ügyintéző, kontírozó könyvelő, Fackelmann István alpolgármester, Pőcze
Levente képviselő, Kiss Sándor képviselő, Dr. Sümegi Sándor képviselő,
Erdődi Károlyné SZISB tag, Fröhlich András TVMB tag, Túrú Tibor
TVMB tag, Bókáné Szilágyi Mária óvodavezető, Kása Gabriella HKTT
Integrált Szoc. és Gyermekjóléti Központ Ásotthalmi Tagintézményvezető,
Rácz Józsefné HKTT Integrált Szoc. és Gyermekjóléti Központ Ásotthalmi
Tagintézményvezető helyettes, Lasanczné Gárdián Tünde Támogató
Szolgálat vezető, Bargáné Szekeres Éva közalkalmazotti képviselő, Revák
Zsoltné mentálhigiénés asszisztens, Nyerges Istvánné tanyagondnok, Kalmár
István Sándor közösségi koordinátor, Dr. Turbucz Marietta Judit jogi
igazgatási ügyintéző.
Jegyzőkönyv-vezető: Balogh Mária gazdálkodási banki ügyintéző
Polner Frigyesné bizottsági elnök távollétében, Babarczi Antal bizottsági tag megnyitja a
Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság rendkívüli nyílt ülését.
Megállapítja, hogy az ülésen jelen van 4 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:
Az ülés napirendje:
1.) Az Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásáról szóló 9/2001.(V.31.)
számú rendelet módosításának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
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2.) Az önkormányzati képviselők, valamint a bizottságok nem képviselő tagjainak
tiszteletdíjáról és költségtérítéséről szóló 4/1995.(I.26.) Ö. számú rendelet
módosításának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
3.) Kiss Ferenc Általános Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Napközi
Otthonos Óvoda 2009. évi költségvetés módosításának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
4.) Az Önkormányzat 2009. évi költségvetési rendelet módosításának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
5.) Egyebek
Az 1.) napirendi pont megtárgyalása közösen történik Ásotthalom Község
Önkormányzata Képviselő-testülete Település-, Vállalkozásfejlesztési és Mezőgazdasági
Bizottságával.
A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság Babarczi Antal bizottsági tag javaslatát
szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozza:
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igen

144/2009.(X.5.) PTB határozat
Tárgy:

A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság 2009. október 5.-i rendkívüli nyílt ülés
napirendjének megállapítása
Határozat

Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Tulajdonosi
Bizottsága (továbbiakban: Bizottság) egyetért Babarczi Antal bizottsági tag indítványával és
az alábbiak szerint dönt:
A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság (továbbiakban Bizottság) 2009. október 5-én 1430 órai
kezdettel rendkívüli nyílt ülést tart, melynek napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg:
1.) Az Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásáról szóló 9/2001.(V.31.)
számú rendelet módosításának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
2.) Az önkormányzati képviselők, valamint a bizottságok nem képviselő tagjainak
tiszteletdíjáról és költségtérítéséről szóló 4/1995.(I.26.) Ö. számú rendelet
módosításának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
3.) Kiss Ferenc Általános Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Napközi
Otthonos Óvoda 2009. évi költségvetés módosításának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
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4.) Az Önkormányzat 2009. évi költségvetési rendelet módosításának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
5.) Egyebek
A határozatról értesülnek:
1.) Polner Frigyesné bizottsági elnök
2.) Dr. Karsai Éva jegyző
3.) Petró Ferenc polgármester
4.) Irattár
Az 1.) napirendi pont megtárgyalása közösen történik Ásotthalom Község
Önkormányzata Képviselő-testülete Település-, Vállalkozásfejlesztési és Mezőgazdasági
Bizottságával.
I. napirendi pont
Az Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásáról szóló 9/2001.(V.31.)
rendelet módosításának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
( Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 2. számú melléklete tartalmazza)

számú

Babarczi Antal bizottsági tag átadja a szót Petró Ferenc polgármesternek a napirend
előadójának.
Petró Ferenc polgármester: köszönti a közös bizottsági ülésen megjelenteket, az írásos
előterjesztés kiegészítéseként elmondja, hogy az orvosi rendelő korszerűsítésnél a két
szolgálati lakásból egy fog kialakulni, valamint a 2. §.-ban a 2010. január 1-től 8%-kal történő
lakbéremelés szerepel.
Babarczi Antal bizottsági tag: az első ponthoz kapcsolódóan elmondja, hogy a tervek
elkészültek, annak idején megszavazta a Képviselő-testület a Háziorvosi rendelő fejlesztését,
az infláció mértéke, ugyan nem éri el a 8%-ot, de az Önkormányzat helyzete miatt javasolja
elfogadásra a lakbérek emelését.
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
Babarczi Antal bizottsági tag szavazásra bocsátja az Önkormányzat tulajdonában álló lakások
bérbeadásáról szóló 9/2001.(V.31.) számú rendelet módosításának véleményezését.
A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság a javaslatot 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
145/2009.(X.5.) PTB határozat
Tárgy: Az Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásáról szóló 9/2001.(V.31.)
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számú rendelet módosításának véleményezése
Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Tulajdonosi
Bizottsága (továbbiakban: Bizottság) megtárgyalta a tárgyi előterjesztést, és az alábbiak
szerint dönt:
1.) A Bizottság egyetért az 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: 2009. október 5.
Felelős: Polner Frigyesné bizottsági elnök
A határozatról értesülnek:
1.) Polner Frigyesné bizottsági elnök
2.) Dr. Karsai Éva jegyző
3.) Petró Ferenc polgármester
4.) Irattár
A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság a továbbiakban folytatja önálló ülését.
II. napirendi pont
Az önkormányzati képviselők, valamint a bizottságok nem képviselő tagjainak tiszteletdíjáról
és költségtérítéséről szóló 4/1995.(I.26.) Ö. számú rendelet módosításának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
( Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 3. számú melléklete tartalmazza)
Babarczi Antal bizottsági tag átadja a szót Petró Ferenc polgármesternek a napirend
előadójának.
Petró Ferenc polgármester: ezt a napirendi pontot tárgyalni nem hálás feladat, de az
Önkormányzat és intézményei működési feltételeinek biztosításához szükség van erre a
negatív lépésre. A központi költségvetési tervezet elgondolásait látva a következő évre, sajnos
minden területen szükség van a megszorításokra. Önkormányzatunknál még itt is lehet
valamennyit takarékoskodni.
Babarczi Antal bizottsági tag: a nehéz anyagi helyzetre való tekintettel támogatja a
javaslatot, valamint felhívja a figyelmet, hogy a Pénzügyi Bizottság egy írásos javaslatot
nyújtott be, amely takarékossági javaslatokat tartalmaz. Javasolja a jövő évi koncepció
készítésekor figyelembe venni az észrevételeket.
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Az előterjesztés a képviselői tiszteletdíjat bruttó havi 21.200,- Ft-ról 5.000,- Ft-ra, a nem
képviselő bizottsági tagok tiszteletdíját pedig 5.300,- Ft-ról 3.000,- Ft-ra módosítja, valamint
a bizottsági elnökök külön juttatását is megvonja.
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
Babarczi Antal bizottsági tag szavazásra bocsátja az önkormányzati képviselők, valamint a
bizottságok nem képviselő tagjainak tiszteletdíjáról és költségtérítéséről szóló 4/1995.(I.26.)
Ö. számú rendelet módosításának véleményezését.
A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság a javaslatot 3 igen szavazattal, 1 nem szavazattal,
minősített többség hiányában nem fogadta el és az alábbi határozatot hozta:
146/2009.(X.5.) PTB határozat
Tárgy: Az önkormányzati képviselők, valamint a bizottságok nem képviselő tagjainak
Tiszteletdíjáról és költségtérítéséről szóló 4/1995.(I.26.) Ö. számú rendelet
módosításának véleményezése
Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Tulajdonosi
Bizottsága (továbbiakban: Bizottság) megtárgyalta a tárgyi előterjesztést, és az alábbiak
szerint dönt:
1.) A Bizottság nem ért egyet az írásbeli előterjesztésben foglaltakkal, és nem
tartja alkalmasnak, hogy azt a Képviselő-testület megvitassa, és
elfogadja.
2.) A Bizottság megbízza a Bizottság elnökét, hogy a Bizottsági határozatot
ismertesse a Képviselő-testülettel.
Határidő: 2009. október 5.
Felelős: Polner Frigyesné bizottsági elnök

A határozatról értesülnek:
1.) Polner Frigyesné bizottsági elnök
2.) Dr. Karsai Éva jegyző
3.) Petró Ferenc polgármester
4.) Irattár
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III. napirendi pont
Kiss Ferenc Általános Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Napközi Otthonos
Óvoda 2009. évi költségvetés módosításának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
( Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 4. számú melléklete tartalmazza)
Babarczi Antal bizottsági tag átadja a szót Petró Ferenc polgármesternek a napirend
előadójának.
Petró Ferenc polgármester: elmondja, hogy Öttömös Község Képviselő-testülete már
korábban megtárgyalta és az „A” variációt fogadta el. A kiadott anyag mellékleteként
megtalálható a különböző intézmények és érdekképviseleti szervek véleménye, amely tükrözi
a dolgozók véleményét. Ez a megszorítás az előző napirendi ponthoz kapcsolódóan szintén
nagyon kellemetlen és hálátlan feladat. Valószínűleg az idei évben már nem kerül bevezetésre
ez a fajta megszorítás, de jövőre az önkormányzatok nagy többsége kénytelen lesz ezen a
területen is megszorításokra, annál is inkább, mivel 2010-ben már az étkezési utalvány után
is adót kell fizetni. A Parlamenti viták figyelemmel kísérése során is láthatóak az
önkormányzatoktól történő elvonások, amelyek maguk után vonják pl. az ételutalvány
csökkentését ill. megvonását is.
Jelenleg a Bizottságnak az „A” variáció elfogadását javasolja, de sajnos a jövő évet már a
koncepcióban is úgy kell megtervezni, hogy ezek a juttatások nem szerepelnek benne.
Dr. Karsai Éva jegyző: több alkalommal szóba került már a negatív diszkrimináció a
közalkalmazottak és a köztisztviselők ill. az MT hatálya alá tartozók között, ezért nem
véletlen a bizottsági ülésen megjelent intézményi ill. szakszervezeti jelenlét, hiszen a
véleményüket mindenképp figyelembe kell venni. Nyilván azzal a ténnyel, hogy Öttömös
Község Képviselő-testület nem járult hozzá a „B” verzióhoz, hiába is fogadná el ez a
Képviselő-testület a „B” verziót, hiszen egységes döntés kell a testületektől, ez alapján
épülhet be a az intézmény költségvetési része az Önkormányzat rendeletébe.
Teljes átgondolást kíván a Cafetéria rendszer, hiszen a szociális intézmény is küldte a
Közalkalmazotti Tanács véleményét, nekik is helyi szabályzat szabályozza az adható
mértéket, nem könnyen lehet megváltoztatni. Szeretné ismertetni, hogy törvénytervezet
szintjén ismert, hogy az a jogszabály módosítási csomagot ún. „salátatörvény”, amely többek
között a Köztisztviselő törvénynek az étkezési utalványra vonatkozó része is módosulna, oly
mértékben, hogy bevezetnének egy Cafetéria rendszert, amelynek az alsó kötelezően adható
értékhatára az illetményalap 3-szorosa, felső határa az illetményalap 15-szerese. Az alsó határ
a jelenlegi illetményalappal 115.950,- Ft, ez 12 hónapra lebontva, 9.663,- Ft/hó, amelyet
kötelező a helyi költségvetési rendeletben is megadni. Ez már csökkenés a 12.000,-Ft-hoz
képest, és nem étkezési utalványra adja az Önkormányzat, hanem a törvénytervezet
elfogadása esetén, a köztisztviselőknek írásban kell nyilatkozni december 15-ig, hogy a
meghatározott csomagon belül mit választanak. Ide tartozik az üdülési csekk, az iskolakezdési
támogatás, melegétel utalvány, önkéntes nyugdíjbiztosítás, önkéntes egészségbiztosítás. A
dolgozó határozhatja meg, hogy egységesen egy fajtát kér, vagy esetleg vegyesen veszi
igénybe a juttatásokat, a juttatás mértékének meghatározása lesz a Képviselő-testületre bízva.
Nem látja az egységesítési törekvést, a közalkalmazottak és köztisztviselők részére adható
juttatások terén, csak bízni lehet a közalkalmazotti törvény hozzáigazításában. A koncepció
elkészítéséig már ki kell derülnie a végleges döntésnek és a nyilatkozatok megtételére sem
marad túl hosszú idő. Az Önkormányzat sok mindenkitől függ: a Homokháti Kistérség
Többcélú Társulástól, összefüggésben annak összes intézményével, közalkalmazottak
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esetében a Társulás miatt Öttömös Község Képviselő-testületétől, amely tény tovább nehezíti
a döntést. A koncepció közelsége miatt, már várhatóan a közmeghallgatásnál a lakosság is
igényt tart a pénzügyi helyzet átfogó ismertetésére, ott már az elképzeléseket közzé kell tenni.
Tóth István bizottsági tag: az előterjesztés elolvasása során az a véleménye alakult ki, hogy
az idei évben amíg az adókedvezmény él, ne kerüljön megvonásra ill. csökkentésre az
ételutalvány. Jövőre kerüljön sor az esetleges módosításra.
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
Babarczi Antal bizottsági tag szavazásra bocsátja a Kiss Ferenc Általános Iskola Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény és Napközi Otthonos Óvoda 2009. évi költségvetés módosítás
„B” verziójának véleményezését.
A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság a javaslatot 4 nem szavazattal elutasította.
Babarczi Antal bizottsági tag szavazásra bocsátja a Kiss Ferenc Általános Iskola Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény és Napközi Otthonos Óvoda 2009. évi költségvetés módosítás
„A” verziójának véleményezését.
A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság a javaslatot 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
147/2009.(X.5.) PTB határozat
Tárgy: Kiss Ferenc Általános Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Napközi
Otthonos Óvoda 2009. évi költségvetés módosításának véleményezése
Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Tulajdonosi
Bizottsága (továbbiakban: Bizottság) megtárgyalta a tárgyi előterjesztést, és az alábbiak
szerint dönt:
1.) A Bizottság egyetért az írásbeli előterjesztésben foglaltakkal, és az „A” verziót
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: 2009. október 5.
Felelős: Polner Frigyesné bizottsági elnök
A határozatról értesülnek:
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1.) Polner Frigyesné bizottsági elnök
2.) Dr. Karsai Éva jegyző
3.) Petró Ferenc polgármester
4.) Irattár
IV. napirendi pont
Az Önkormányzat 2009. évi költségvetési rendelet módosításának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
( Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 5. számú melléklete tartalmazza)
Babarczi Antal bizottsági tag átadja a szót Petró Ferenc polgármesternek a napirend
előadójának.
Petró Ferenc polgármester: írásos előterjesztés áll rendelkezésre, és a Bizottság előző
napirendi pontjánál meghozott döntése már megalapozta ennek a napirendnek a döntését is,
további kiegészítést nem kíván tenni.
Kása Gabriella HKTT Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központ Ásotthalmi
Tagintézményvezető: ehhez napirendi ponthoz kapcsolódóan létrejött a Bizottság részéről egy
javaslat a gépkocsik kilométereinek maximalizálására, erre a javaslatra szeretne a
továbbiakban reagálni. Tulajdonképpen a TOYOTA gépkocsi futásáról van szó, és arról, hogy
mire használják a gépjárművet. Szeretné vázolni az intézményben lévő gépkocsik kilométer
futásának alakulását, ezért kimutatást készíttetett, 2007, 2008 és 2009 évekre vonatkozóan,
minden év szeptember 30-ig futott kilométerekről, az 5 gépkocsi (VW, Toyota, Níva, Ford és
Peugeot) vonatkozásában. 2007.-ben az összes futott km 93545, 2008-ban 89824, 2009-ben
103060 km. A 2009. évi adatok vizsgálatakor már figyelembe kell venni, hogy a Támogató
Szolgálat és a Közösségi Ellátás a pályázat révén ill. a Kistérségbe kerülés révén, kikerült a
rendszerből. A Támogató Szolgálatban a gépkocsik futását nem lehet korlátozni, mert arra
szerződés van érvényben és azt szeretnék teljesíteni. A szerződés nemcsak az engedélyben
szereplő kilométer futásról szól, hanem magasabb vállalást tettek a gondozásra és a
személyszállításra is. A tavalyi évben, amikor az FSZH ellenőrzése zajlott a Támogató
Szolgálat és a Közösségi Ellátás terén, jegyzőkönyvbe került, hogy az adott gépkocsit az adott
feladatellátás terén szabad csak használni. Jelenleg is nagyon szigorúan kell kimutatni az adott
kilométer futása esetén, mi az ami az ellátottal szorosan összekapcsolható. Az ellátottal
csakis és kizárólag akkor kapcsolható össze a futott kilométer, ha az ellátott is a gépkocsiban
ült, és szállították. Nem tartozik ebbe az elszámolható körbe az a kilométer mennyiség,
amikor a gondozó jut ki az ellátotthoz. A 2007 és 2008-as évek vizsgálatánál még figyelembe
kell venni, hogy akkor még ezek a gépkocsik nagyobb aktivitással vettek részt más feladatok
ellátásában, valamint esetleg civil szervezeteknek nyújtott segítségben is. Tehát azok a
feladatok, amelyeket addig részben ellátott a Ford és a Peugeot is, 2009-től már a másik 3
autóra maradtak.
A takarékoskodás kapcsán elmondja, hogy valóban előfordult olyan eset, a Kistérségbe
kerülés után, amikor egy papír miatt kellett a gépkocsinak Mórahalomra vagy Zákányszékre
mennie. Ezeket a problémákat úgy próbálták megoldani, hogy a Zákányszékről dolgozni járó
élelmezésvezető, valamint ő maga is hozta-vitte a papírokat. A közbeszerzéssel kapcsolatos
ügyintézés miatt is kellett a gépjárműveket igénybe venni. Átláthatónak szeretné tudni az
intézmény gazdálkodását a Bizottságok és a Képviselő-testület számára, hogy a
költségtakarékosságra való törekvései az intézménynek megismerhetőek legyenek a
bizottságik számára is.
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Rácz Józsefné HKTT Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központ Ásotthalmi
Tagintézményvezető helyettes: A Toyota gépkocsi végzi még a Halastelek, Gátsor vonalon a
bolti bevásárlásokat is.
Dobák Sándor bizottsági tag: részt vett a Bizottság gépjárműhasználattal kapcsolatos
ellenőrzésében. Kérdése arra vonatkozik, hogy a Toyota biztosításánál hogyan lehetne
takarékoskodni, hiszen már nem fiatal a gépjármű, és minél kisebb önrésszel kellene
biztosítást kötni rá, illetve Casco fizetését fölöslegesnek ítéli meg. Másik felvetése, hogy az
ebéd kihordásakor mért van szükség 2 fő dolgozóra, ezt jogszabály írja elő?
Kása Gabriella HKTT Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központ Ásotthalmi
Tagintézményvezető: a biztosítás kötelező a Casco és a kötelező felelősségbiztosítás is,
nemcsak a tanyagondnoki gépkocsiknál. Működési engedélyt sem adnak csak a biztosítás
megléte esetén.
Az ebédhordáshoz a 2 fő szükségességét az ő belső utasítása szabályozza, hogy kettő ember
mehet ki területre. A belső utasítás meghozását több olyan esemény váltotta ki az elmúlt
időszakban, amely miatt indokoltnak látja ezt a döntést. Az ellátotthoz kiérkező egyetlen
gondozó sokszor kerülhet olyan élethelyzetbe, amikor igenis ketten kell, hogy legyenek, pl. a
gondozott meghalt, esetleg több napja, betörés történt stb. Két ember jelenlétével kellően
tudja bizonyítani a tényállást, amennyiben erre szükség van, valamint pl. az ágyról leesett
gondozottat is fel tudja emelni. Megemlíti még, hogy a kollegák pénzzel is bánnak,
átírótömböt használnak és mégis előfordul, hogy az ellátott és/vagy a hozzátartozó reklamál a
pénz miatt.
Dobák Sándor bizottsági tag: nem ért egyet, kérdezi, hogy a 10 darab tanyagondnoki motor
miért nem tölti be a funkcióját?
Kása Gabriella HKTT Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központ Ásotthalmi
Tagintézményvezető: ez egy pályázati lehetőség volt, amely nem tölti be maradéktalanul az
eredeti funkcióját. Javasolja Dobák Sándor képviselő, bizottsági tagnak, hogy vegyen részt a
kollegákkal egy napon az ebédszállításban, hogy tapasztalatokat gyűjtsön ebben a témában.
Nem akarja részletezni azt az esetet egy pszichiátriai ellátottal, aki baltával várta az
ebédszállítókat.
Rózsa József bizottsági tag: egyetért a 2 fő részvételével az ebédhordás lebonyolításánál.
Petró Ferenc polgármester: véleménye szerint az intézményvezető megalapozottan döntött,
mert az élet produkál olyan extrém helyzeteket, amikor szükség van a 2 fő jelenlétére.
Nyerges Istvánné tanyagondnok: véleménye szerint szükség van a 2 fő részvételére, a
váratlan helyzetek miatt is, amikor rendőrt kell hívni, vagy mentőt. A 2 ember között ez már
egy bejáratott dolog, gördülékenyen működik.
Revák Zsoltné mentálhigiénés asszisztens: kéri szintén a képviselő urat, vegyen részt az
ebédszállításban. Láthassa, hogy mivel jár ez, az ebédszállításon kívül, a bevásárlás
elszámolásával, néhány jó szó, és egy mosoly kíséretében.
Babarczi Antal bizottsági tag: az Önkormányzat nehéz anyagi helyzetének enyhítésére
megalkotott Bizottsági javaslat lényege, nem az, hogy az ellátotthoz ne jussanak ki a
gondozónők, hanem inkább a gépkocsi két hét alatt két alkalommal történt Romániába való

10
útját, valamint a mórahalmi Vadásznapon nyújtott segítséget és az ezekhez hasonló jellegű
kilométerek szükségességét kérdőjelezi meg. Elhiszi, hogy a gépkocsik futását próbálják
szervezni, de mégis előfordul, hogy a gépkocsi kétszer megy egy nap Szegedre, vagy két
gépkocsi megy egy nap Szegedre. Az indoklás mindig megvan, azonban az Önkormányzat
helyzete nem engedi meg ezeket a plusz kiadásokat. A Bizottság a takarékossági javaslatok
megtételekor nem az intézmény pazarlására gondolt, csak a szükséghelyzet kezelése miatt
bizonyos megszorításokat alkalmazni kell. A megszorítások elodázására még a koncepcióig
van idő.
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
Babarczi Antal bizottsági tag szavazásra bocsátja a Az Önkormányzat 2009. évi költségvetési
rendelet módosítás „B” verziójának véleményezését.
A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság a javaslatot 4 nem szavazattal elutasította.
Babarczi Antal bizottsági tag szavazásra bocsátja az Önkormányzat 2009. évi költségvetési
rendelet módosítás „A” verziójának véleményezését.
A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság a javaslatot 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
148/2009.(X.5.) PTB határozat
Tárgy: Az Önkormányzat 2009. évi költségvetési rendelet módosításának véleményezése
Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Tulajdonosi
Bizottsága (továbbiakban: Bizottság) megtárgyalta a tárgyi előterjesztést, és az alábbiak
szerint dönt:
1.) A Bizottság egyetért az írásbeli előterjesztésben foglaltakkal, és az „A” verziót
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: 2009. október 5.
Felelős: Polner Frigyesné bizottsági elnök
A határozatról értesülnek:
1.) Polner Frigyesné bizottsági elnök
2.) Dr. Karsai Éva jegyző
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3.) Petró Ferenc polgármester
4.) Irattár
V. napirendi pont
Egyebek
Dr. Karsai Éva jegyző: szeretné ismertetni a következő időszak már előre látható
eseményeit. 2009. október 12.-én hétfőn fél kilenckor intézményvezetői megbeszélés lesz, a
költségvetési koncepció megtárgyalására, melyre polgármester úr szívesen látja a testületi és
bizottsági tagokat is egyaránt. 2009. október 19.-én hétfőn, 15 órakor Pénzügyi és Tulajdonosi
Bizottság ülése, majd 1515 órakor Település-, Vállalkozásfejlesztési és Mezőgazdasági
Bizottság ülése lesz. 2009. október 21.-én 15 órakor Bíráló bizottsági ülés lesz a
tanácsteremben, majd 16 órakor a Művelődési Házban a közmeghallgatás lesz. 2009.
november 10.-én kedden 15 órától, kötetlen beszélgetés formájában az ifjúságsegítői
pályázatra beadott pályázók személyes meghallgatása lesz a Képviselő-testület által.
Több napirend, egyéb bejelentés nem volt, Babarczi Antal bizottsági tag a Pénzügyi és
Tulajdonosi Bizottság ülését 1545 –kor berekesztette.
Kmf.

Babarczi Antal
bizottsági tag

Balogh Mária
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