Jegyzőkönyv
Készült Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Tulajdonosi
Bizottsága 2009. október 19.-én 1500 órakor megtartott nyílt ülésén.
A bizottsági ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme
Jelen van: 4 fő; Polner Frigyesné bizottsági elnök, Rózsa József, Dobák Sándor, Tóthné Vas
Gabriella bizottsági tagok
Távol maradt: 3 fő; Babarczi Antal, Balog Ilona, Tóth István 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, Pipicz Anita gazdálkodási osztályvezető, Bálintné Mityók
Szilvia gazdálkodási ügyintéző, kontírozó könyvelő, Juhász Róbert belső
ellenőr, 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, Pipicz Anita gazdálkodási
osztályvezető, Gajdánné Szatmári Mária könyvvizsgáló, Farkas Mátyás
képviselő, TVMB tag, Berta Antal TVMB tag, Kása Gabriella HKTT
Integrált Szoc. és Gyermekjóléti Központ Ásotthalmi Tagintézményvezető,
Rácz Józsefné HKTT Integrált Szoc. és Gyermekjóléti Központ Ásotthalmi
Tagintézményvezető helyettes, Bakacsi Zoltán és Dr. Szabó Lídia Szegedi
Környezetgazdálkodási Kht. részéről, Dr. Turbucz Marietta Judit jogi
igazgatási ügyintéző.
Jegyzőkönyv-vezető: Balogh Mária gazdálkodási banki ügyintéző
Polner Frigyesné bizottsági elnök megnyitja a Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság 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 foglaltak szerint
az alábbiak szerint tesz javaslatot a nyílt ülés napirendjére:
Az ülés napirendje:
1.)

A 2010. évi belső ellenőrzési terv elfogadásának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester

2.)

„A volt ÁSOTT-TELSZO Kft. Irodahelyiségének” bérbeadására kiírt pályázat
elbírálásának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
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3.)

„Újabb pályázat kiírása „a volt ÁSOTT-TELSZO Kft. Irodahelyiségének”
bérbeadására” c. napirendi pont véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester

4.)

Tájékoztató a gépjárműhasználattal kapcsolatos költségelszámolások utólagos
ellenőrzéséről
Előadó: Polner Frigyesné bizottsági elnök

5.)

Tájékoztató az önkormányzati vagyongazgálkodásról szóló belső ellenőrzésről
Előadó: Dr. Karsai Éva jegyző

6.)

A Gazdasági és Munkaprogram végrehajtásáról szóló tájékoztató elfogadásának
véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester

7.)

„Tájékoztató az önkormányzati vagyon helyzetének alakulásáról” c. napirendi
pont véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester

8.)

„A 2006-2009. közötti időben beadott pályázatokról szóló beszámoló
összintézményi szinten” c. napirendi pont véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester

9.)

A helyi iparűzési adóról szóló új rendelet megalkotásának véleményezése
Előadó: Dr. Karsai Éva jegyző

10.) Önkormányzati tulajdonú gyűjtő utak építésére pályázat benyújtásának
véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
11.) A kissori 0184/1 hrsz-ú mezőgazdasági út építésére pályázat benyújtásának
véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
12.) A
Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési
Okirat módosításának véleményezése
Előadó: Dr. Karsai Éva jegyző

Társulás

Alapító

13.) Egyebek
A 6.) – 13.) napirendi pont megtárgyalása közösen történik Ásotthalom Község
Önkormányzata
Képviselő-testületének
Település-,
Vállalkozásfejlesztési
és
Mezőgazdasági Bizottságával.
A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság Polner Frigyesné bizottsági elnök javaslatát 4 igen
szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozza:
149/2009.(X.19.) PTB határozat
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Tárgy:

A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság 2009. október 19.-i nyílt ülés napirendjének
megállapítása
Határozat

Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Tulajdonosi
Bizottsága (továbbiakban: Bizottság) egyetért Polner Frigyesné bizottsági elnök indítványával
és az alábbiak szerint dönt:
A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság (továbbiakban Bizottság) 2009. október 19-én 1500 órai
kezdettel nyílt ülést tart, melynek napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg:
1.)

A 2010. évi belső ellenőrzési terv elfogadásának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester

2.)

„A volt ÁSOTT-TELSZO Kft. Irodahelyiségének” bérbeadására kiírt pályázat
elbírálásának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester

3.)

„Újabb pályázat kiírása „a volt ÁSOTT-TELSZO Kft. Irodahelyiségének”
bérbeadására” c. napirendi pont véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester

4.)

Tájékoztató a gépjárműhasználattal kapcsolatos költségelszámolások utólagos
ellenőrzéséről
Előadó: Polner Frigyesné bizottsági elnök

5.)

Tájékoztató az önkormányzati vagyongazgálkodásról szóló belső ellenőrzésről
Előadó: Dr. Karsai Éva jegyző

6.)

A Gazdasági és Munkaprogram végrehajtásáról szóló tájékoztató elfogadásának
véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester

7.)

„Tájékoztató az önkormányzati vagyon helyzetének alakulásáról” c. napirendi
pont véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester

8.)

„A 2006-2009. közötti időben beadott pályázatokról szóló beszámoló
összintézményi szinten” c. napirendi pont véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester

9.)

A helyi iparűzési adóról szóló új rendelet megalkotásának véleményezése
Előadó: Dr. Karsai Éva jegyző

10.) Önkormányzati tulajdonú gyűjtő utak építésére pályázat benyújtásának
véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
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11.) A kissori 0184/1 hrsz-ú mezőgazdasági út építésére pályázat benyújtásának
véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
12.) A Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulás
Okirat módosításának véleményezése
Előadó: Dr. Karsai Éva jegyző

Alapító

13.) Egyebek

A határozatról értesülnek:
1.) Polner Frigyesné bizottsági elnök
2.) Dr. Karsai Éva jegyző
3.) Petró Ferenc polgármester
4.) Irattár
A 6.) – 13.) napirendi pont megtárgyalása közösen történik Ásotthalom Község
Önkormányzata
Képviselő-testületének
Település-,
Vállalkozásfejlesztési
és
Mezőgazdasági Bizottságával.
I. napirendi pont
A 2010. évi belső ellenőrzési terv elfogadásának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
( Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 2. számú melléklete tartalmazza )
Polner Frigyesné bizottsági elnök átadja a szót Petró Ferenc polgármesternek, a napirendi
pont előadójának.
Petró Ferenc polgármester: nem kívánja kiegészíteni az írásos előterjesztést.
Dr. Karsai Éva jegyző: kiegészítésként szeretné elmondani, hogy a második ellenőrzés, az
egy idénről elmaradt, amely a bizonylati rend, számviteli fegyelem ellenőrzését foglalta
magában, az áttevődött 2010-re. A tervből látszódik, hogy a jövő évi ellenőrzések főként a
szabályzatokra, jogszabálykövetésekre terjednének ki. Újításként javasolja, - ahogyan eddig a
Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság vett részt az ellenőrzéseken - a továbbiakban a Képviselőtestület bevonását is a munkafolyamatba. Az elvégzett ellenőrzésekről szóló tájékoztatókat
folyamatosan beilleszti már a testületi munkaterv megalkotásakor, ezzel biztosítva a kellő
tájékoztatást a Képviselő-testület felé.
Kása Gabriella HKTT Integrált Szoc. és Gyermekjóléti Központ Ásotthalmi
Tagintézményvezető: túl vannak a Magyar Államkincstár ellenőrzésén, amelyen a
jegyzőkönyv szerint majdnem mindent rendben találtak. A belső ellenőr, amikor az
intézményhez megy az előző évi normatívát ellenőrizni, szeretné, ha kellő idő állna
rendelkezésre, és a belső ellenőr is kellő időt tudna szánni az ellenőrzésre az előző évek
kimutatásait megnézni.
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A mostani ellenőrzésen a normatíva elszámolással kapcsolatban merültek fel hibák és gondok,
mert olyan elszámolások kerültek kimutatásra, amely miatt a két évre 1 mFt-ot kell
visszafizetni. A belső ellenőrzés előtt mindenképpen a Gazdálkodásnak már át kellene néznie
a normatívákat és szükséges lemondásokat, igényléseket felülvizsgálni és korrigálni.
Petró Ferenc polgármester: a belső ellenőrzéssel kapcsolatosan probléma, hogy adott
időszakban kell elvégezni az összes önkormányzatnál a normatíva ellenőrzést. 1fő belső
ellenőrnek 9-10, vagy még több településen kell elvégeznie ezt a feladatot. A jövőben, időben
megkéri az Önkormányzat az ellenőrzést és tájékoztatja az intézményeket is az időpontokról.

Több kérdés, hozzászólás nem volt.
Polner Frigyesné bizottsági elnök szavazásra bocsátja a 2010. évi belső ellenőrzési terv
elfogadásának véleményezését.
A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság a javaslatot 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
150/2009.(X.19.) PTB határozat
Tárgy: A 2010. évi belső ellenőrzési terv elfogadásának 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 19.
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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II. napirendi pont
„A volt ÁSOTT-TELSZO Kft. Irodahelyiségének” bérbeadására kiírt pályázat elbírálásának
véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
( Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 3. számú melléklete tartalmazza )
Polner Frigyesné bizottsági elnök átadja a szót Petró Ferenc polgármesternek, a napirendi
pont előadójának.
Petró Ferenc polgármester: a kiírásra egyetlen pályázat sem érkezett, a következő napirendi
pontban javasolni fogja az újabb pályázat kiírását. A cég egyébként még nincs törölve a
Cégbíróság által, mert az APEH vizsgálat befejezéséig nem lehet törölni. A APEH-nek 60
napos ügyintézési határideje van, amelyet valószínűleg maximális ki is fog használni.
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
Polner Frigyesné bizottsági elnök szavazásra bocsátja „a volt ÁSOTT-TELSZO Kft.
Irodahelyiségének” bérbeadására kiírt pályázat elbírálásának véleményezését.
A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság a javaslatot 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
151/2009.(X.19.) PTB határozat
Tárgy: „A volt ÁSOTT-TELSZO Kft. Irodahelyiségének” bérbeadására kiírt pályázat
elbírálásának 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 19.
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
III. napirendi pont
„Újabb pályázat kiírása „a volt ÁSOTT-TELSZO Kft. Irodahelyiségének” bérbeadására” c.
napirendi pont véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
( Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 4. számú melléklete tartalmazza )
Polner Frigyesné bizottsági elnök átadja a szót Petró Ferenc polgármesternek, a napirendi
pont előadójának.
Petró Ferenc polgármester: változatlan tartalommal kerül kiírásra a pályázat.
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
Polner Frigyesné bizottsági elnök szavazásra bocsátja az „Újabb pályázat kiírása „a volt
ÁSOTT-TELSZO Kft. Irodahelyiségének” bérbeadására” c. napirendi pont véleményezését.
A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság a javaslatot 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
152/2009.(X.19.) PTB határozat
Tárgy: „Újabb pályázat kiírása „a volt ÁSOTT-TELSZO Kft. Irodahelyiségének”
bérbeadására” c. napirendi pont 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.
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Határidő: 2009. október 19.
Felelős: Polner Frigyesné bizottsági elnök
A határozatról értesülnek:
1.) Polner Frigyesné bizottsági elnök
2.) Dr. Karsai Éva jegyző
3.) Petró Ferenc polgármester
4.) Irattár
IV. napirendi pont
Tájékoztató a gépjárműhasználattal kapcsolatos költségelszámolások utólagos ellenőrzéséről
Előadó: Polner Frigyesné bizottsági elnök
( Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 5. számú melléklete tartalmazza )
Polner Frigyesné bizottsági elnök a napirendi pont előadója: az írásos anyagot nem kívánja
kiegészíteni, kérdésre szívesen válaszol.
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
Polner Frigyesné bizottsági elnök szavazásra bocsátja a Tájékoztató a gépjárműhasználattal
kapcsolatos költségelszámolások utólagos ellenőrzéséről c. napirendi pontot.
A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság a javaslatot 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
153/2009.(X.19.) PTB határozat
Tárgy: Tájékoztató a gépjárműhasználattal kapcsolatos költségelszámolások utólagos
ellenőrzéséről
Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Tulajdonosi
Bizottsága (továbbiakban: Bizottság) megtárgyalta a tárgyi előterjesztést, és az alábbiak
szerint dönt:
1.) A
Bizottság
megtárgyalta
a
gépjárműhasználattal
kapcsolatos
költségelszámolások utólagos ellenőrzéséről szóló tájékoztatót, melyet
tudomásul vesz.
2.) A Bizottság megbízza Pipicz Anita gazdasági osztályvezetőt, hogy a 2010.
januári bizottsági ülésre készítsen tájékoztatót a gépjárműhasználattal
kapcsolatos költségelszámolások utólagos ellenőrzésekor észlelt hiányosságok
kapcsán tett intézkedésekről, és a Gépjármű Üzemeltetési Szabályzatban
meghatározott feladatok ellátásáról.
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Határidő:
Felelős:

1.) pont esetében 2009. október 19.
2.) pont esetében 2010. januári bizottsági ülés
Petró Ferenc polgármester
Dr. Karsai Éva jegyző
Pipicz Anita gazdasági osztályvezető

A határozatról értesülnek:
1.) Polner Frigyesné bizottsági elnök
2.) Dr. Karsai Éva jegyző, általa az osztályvezető
3.) Petró Ferenc polgármester
4.) Irattár
V. napirendi pont
Tájékoztató az önkormányzati vagyongazgálkodásról szóló belső ellenőrzésről
Előadó: Dr. Karsai Éva jegyző
( Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 6. számú melléklete tartalmazza )
Polner Frigyesné bizottsági elnök átadja a szót Dr. Karsai Éva jegyzőnek, a napirendi pont
előadójának.
Dr. Karsai Éva jegyző: nem kívánja kiegészíteni az írásos előterjesztést.
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
Polner Frigyesné bizottsági elnök szavazásra bocsátja a Tájékoztató az önkormányzati
vagyongazdálkodásról szóló belső ellenőrzésről c. napirendi pontot.
A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság a javaslatot 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
154/2009.(X.19.) PTB határozat
Tárgy: Tájékoztató az önkormányzati vagyongazdálkodásról szóló belső ellenőrzésről
Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Tulajdonosi
Bizottsága (továbbiakban: Bizottság) megtárgyalta a tárgyi előterjesztést, és az alábbiak
szerint dönt:
1.) A Bizottság tudomásul veszi az önkormányzati vagyongazdálkodás belső
ellenőrzéséről szóló tájékoztatót.
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2.) A Bizottság megbízza Pipicz Anita gazdasági osztályvezetőt, hogy a 2010.
januári bizottsági ülésre készítsen tájékoztatót az önkormányzati
vagyongazdálkodás belső ellenőrzése során feltárt hiányosságok és a KATAWIN
program feltöltése kapcsán tett intézkedésekről.
Határidő: 2009. október 19.
Felelős: Dr. Karsai Éva jegyző
Pipicz Anita gazdasági osztályvezető
A határozatról értesülnek:
1.) Petró Ferenc polgármester
2.) Dr. Karsai Éva jegyző, általa az osztályvezető
3.) Juhász Róbert belső ellenőr
4.) Irattár
A 6.) – 13.) napirendi pont megtárgyalása közösen történik Ásotthalom Község
Önkormányzata
Képviselő-testületének
Település-,
Vállalkozásfejlesztési
és
Mezőgazdasági Bizottságával.
VI. napirendi pont
A Gazdasági és Munkaprogram végrehajtásáról szóló tájékoztató
véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
( Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 7. számú melléklete tartalmazza )

elfogadásának

Polner Frigyesné bizottsági elnök: köszönti a Település-, Vállalkozásfejlesztési és
Mezőgazdasági Bizottság megjelent tagjait, és átadja a szót Petró Ferenc polgármesternek, a
napirendi pont előadójának.
Petró Ferenc polgármester: nem kívánja kiegészíteni az írásos előterjesztést.
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
Polner Frigyesné bizottsági elnök szavazásra bocsátja a Gazdasági és Munkaprogram
végrehajtásáról szóló tájékoztató elfogadásának véleményezését.
A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság a javaslatot 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
155/2009.(X.19.) PTB határozat
Tárgy: A Gazdasági és Munkaprogram végrehajtásáról szóló tájékoztató elfogadásának
véleményezése
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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 19.
Felelős: Polner Frigyesné bizottsági elnök
A határozatról értesülnek:
1.) Polner Frigyesné bizottsági elnök
2.) Dr. Karsai Éva jegyző
3.) Petró Ferenc polgármester
4.) Irattár
VII. napirendi pont
„Tájékoztató az önkormányzati vagyon helyzetének alakulásáról” c. napirendi pont
véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
( Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 8. számú melléklete tartalmazza )
Polner Frigyesné bizottsági elnök átadja a szót Petró Ferenc polgármesternek, a napirendi
pont előadójának.
Petró Ferenc polgármester: nem kívánja kiegészíteni az írásos előterjesztést.
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
Polner Frigyesné bizottsági elnök szavazásra bocsátja a „Tájékoztató az önkormányzati
vagyon helyzetének alakulásáról” c. napirendi pont véleményezését.
A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság a javaslatot 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
156/2009.(X.19.) PTB határozat
Tárgy: „Tájékoztató az önkormányzati vagyon helyzetének alakulásáról” c. napirendi pont
véleményezése
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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 19.
Felelős: Polner Frigyesné bizottsági elnök
A határozatról értesülnek:
1.) Polner Frigyesné bizottsági elnök
2.) Dr. Karsai Éva jegyző
3.) Petró Ferenc polgármester
4.) Irattár
VIII. napirendi pont
„A 2006-2009. közötti időben beadott pályázatokról szóló beszámoló összintézményi szinten”
c. napirendi pont véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
( Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 9. számú melléklete tartalmazza )
Polner Frigyesné bizottsági elnök átadja a szót Petró Ferenc polgármesternek, a napirendi
pont előadójának.
Petró Ferenc polgármester: nem kívánja kiegészíteni az írásos előterjesztést.
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
Polner Frigyesné bizottsági elnök szavazásra bocsátja „A 2006-2009. közötti időben beadott
pályázatokról szóló beszámoló összintézményi szinten” c. napirendi pont véleményezését.
A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság a javaslatot 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
157/2009.(X.19.) PTB határozat
Tárgy: „A 2006-2009. közötti időben beadott pályázatokról szóló beszámoló összintézményi
szinten” c. napirendi pont véleményezése
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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 19.
Felelős: Polner Frigyesné bizottsági elnök
A határozatról értesülnek:
1.) Polner Frigyesné bizottsági elnök
2.) Dr. Karsai Éva jegyző
3.) Petró Ferenc polgármester
4.) Irattár
IX. napirendi pont
A helyi iparűzési adóról szóló új rendelet megalkotásának véleményezése
Előadó: Dr. Karsai Éva jegyző
( Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 10. számú melléklete tartalmazza )
Polner Frigyesné bizottsági elnök átadja a szót Dr. Karsai Éva jegyzőnek, a napirendi pont
előadójának.
Dr. Karsai Éva jegyző: rövid kiegészítésében elmondja, hogy 2010 lesz az az év amikortól
kezdve az APEH fokozatosan elvonja a helyi iparűzési feladatokat az önkormányzatoktól. Az
előterjesztésben szerepel hónapról hónapra lebontva az Önkormányzat feladata, el kell
küldeni a január 1-től hatályos rendeletünket, amely most ill. a Képviselő-testület ülésén kerül
elfogadásra. A fizetési meghagyásokat, amelyek még a 2009. évből adódnak, az
Önkormányzatnak kell előállítania. A jövő évben visszaadott vállalkozásokkal már az APEH
fog foglalkozni, az ezekkel kapcsolatos feladatellátásokkal. Ez azt fogja eredményezni, hogy
a 2010. évet követően teljesen átkerül a helyi iparűzési adó ügyintézés az APEH-hez, tehát ő
fogja a fizetési meghagyásokat kiküldeni, a befizetéseket már oda kell teljesíteni az
adóalanyoknak. A befolyt összegeket az APEH önkormányzatonként lebontva fogja kezelni
és 30 napos felosztás után lévő 5 napon belül fog az Önkormányzat számlájára kerülni a pénz.
Tehát az eddig rögtön rendelkezésre álló helyi adó bevétel 35 nap múlva fog hozzánk
megérkezni. Jelentős változás ezzel kapcsolatban az, hogy a 2010 nyarától iparűzési adó
behajtási problémák nem jelentkeznek majd, hiszen a 2009. december 31. előtti hátralékot
még az önkormányzati adóhatóságnak kell behajtania, és ezek várhatóan kifutnak jövő nyárra.
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Nem véletlenül, és Önökkel egyeztetve kerül sor az iparűzési adó ellenőrzésére október 27.től, november és még december hónapban is. Értesítők kerültek kiküldésre a helyi iparűzési
adó alanyoknak, - őstermelőket kivéve – az ellenőrzésről. Az értesítés egyik célja az volt,
hogy akinek még van hátraléka, az rendezze - bár be kell vallani, hogy a nyáron elindított
behajtások eredményre vezettek, több esetben még inkasszó elindítására is sor került. Jelenleg
az iparűzési adó bevételek teljesítése felette van a tervezett szintnek. A másik cél – már az
APEH-hel közösen – hiszen megkaptuk tőlük az összes egyéni vállalkozó és társas
vállalkozásnak a listáját ill. a hozzájuk bevallott adataikat. Ez azért fontos, mert vannak olyan
adóalanyok akik az APEH-hoz adtak bevallást, de az Önkormányzathoz elfelejtettek beadni
bevallást, a fizetési kötelezettségüknek sem tettek eleget. Bírságolási lehetőség van az
elmaradt bejelentkezés és az elmaradt fizetés miatt, amely nyilván az egyedi eseteket
figyelembe véve fog megtörténni. Az adószakértő kedd, szerda és csütörtöki napon fog
kijönni és így is előreláthatólag majdnem karácsonyig fog tartani az ellenőrzés, így áthúzódó
adóbevételekre is lehet számítani, amelyre már a koncepció készítésekor figyelmet
fordítottunk. Az adószakértő fogja átnézni a vállalkozások bevallásait és a határozatokat is ő
fogja kollegáival előkészíteni, tehát a Hivatalból csak az értesítők kiküldése, az
adminisztrációs ill. az ellenőrzés végén a határozatok iktatása fog munkaerőt lekötni. A
gazdálkodási osztályvezetővel egyeztetésre került, hogy a heti ill. a testületi ülésekre
elkészülő pénzügyi beszámolóban és a jegyzői tájékoztatóban a Képviselő-testület is minden
hónapban megkapja a tájékoztatást az ellenőrzés állásáról és eredményéről. Ezzel az
ellenőrzéssel az iparűzési adó feladatait szépen le tudja zárni az Önkormányzat.
Polner Frigyesné bizottsági elnök: az adótúlfizetést tudja-e a helyi rendszer kezelni?
Dr. Karsai Éva jegyző: az összeget át lehet vezetni más adónemre, ill. a nagyösszegeket ki
kell utalni, mert az APEH rendszere valószínűleg nem összekapcsolható az önkormányzati
rendszerrel, de biztosat erről ma még nem lehet tudni.
Dobák Sándor bizottsági tag: várható-e, hogy hatékonyabb lesz a behajtás az APEH részéről,
így az Önkormányzat is könnyebben hozzájut az őt megillető részéhez az adóbevételnek?
Dr. Karsai Éva jegyző: hatékonyabb lesz, de mivel csak a 2010. január 1 után felmerült
adóról van szó, így a hatás vélhetően 2011-12 körül lesz tapasztalható.
Gajdánné Szatmári Mária könyvvizsgáló: Szatymazon a kollégái végezték az ellenőrzést és
elmondhatja, hogy amelyik adóalanynál minden rendben van, azonnal kézhez kaphatja a
határozatát, akinél hiánypótlást kérnek, a pótlás után szintén megkapja a határozatot. A
problémás esetekben, nyilván a határozat ezt a tényt fogja tartalmazni. Nem kell félni az
ellenőrzéstől, hiszen csak a minimálisan szükséges alapdokumentumok kellenek hozzá.
Véleménye szerint is az APEH hatékonyabban tudja majd behajtani az összegeket, viszont ez
az adóösszeg eddig azonnal az Önkormányzat rendelkezésére állt, ezután a 35 napos határidő
után lesz csak felhasználható.
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
Polner Frigyesné bizottsági elnök szavazásra bocsátja a helyi iparűzési adóról szóló új
rendelet megalkotásának véleményezését.
A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság a javaslatot 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
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158/2009.(X.19.) PTB határozat
Tárgy: A helyi iparűzési adóról szóló új rendelet megalkotásának 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 19.
Felelős: Polner Frigyesné bizottsági elnök
A határozatról értesülnek:
1.) Polner Frigyesné bizottsági elnök
2.) Dr. Karsai Éva jegyző
3.) Petró Ferenc polgármester
4.) Irattár
X. napirendi pont
Önkormányzati tulajdonú gyűjtő utak építésére pályázat benyújtásának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
( Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 11. számú melléklete tartalmazza )
Polner Frigyesné bizottsági elnök átadja a szót Petró Ferenc polgármesternek, a napirendi
pont előadójának.
Petró Ferenc polgármester: a Déli és a Jókai utcáról van szó, amely a pályázati feltételeknek
megfelelően gyűjtőútra vonatkozó pályázatként kerülne benyújtásra.
Dr Karsai Éva jegyző: 2010. évben a pályázat kisebb része, pl. terveztetés valósulna meg, a
nagyobbik rész 2011.-ben.
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
Polner Frigyesné bizottsági elnök szavazásra bocsátja az Önkormányzati tulajdonú gyűjtő
utak építésére pályázat benyújtásának véleményezését.
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A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság a javaslatot 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
159/2009.(X.19.) PTB határozat
Tárgy: Önkormányzati tulajdonú gyűjtő utak építésére pályázat benyújtásának
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 19.
Felelős: Polner Frigyesné bizottsági elnök
A határozatról értesülnek:
1.) Polner Frigyesné bizottsági elnök
2.) Dr. Karsai Éva jegyző
3.) Petró Ferenc polgármester
4.) Irattár
XI. napirendi pont
A kissori 0184/1 hrsz-ú mezőgazdasági út építésére pályázat benyújtásának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
( Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 12. számú melléklete tartalmazza )
Polner Frigyesné bizottsági elnök átadja a szót Petró Ferenc polgármesternek, a napirendi
pont előadójának.
Petró Ferenc polgármester: a pályázat benyújtásával az esélyt meg kell adni a mezőgazdasági
út megépítésére.
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
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Polner Frigyesné bizottsági elnök szavazásra bocsátja a kissori 0184/1 hrsz-ú mezőgazdasági
út építésére pályázat benyújtásának véleményezését.
A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság a javaslatot 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
160/2009.(X.19.) PTB határozat
Tárgy: A kissori 0184/1 hrsz-ú mezőgazdasági út építésére pályázat benyújtásának
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 19.
Felelős: Polner Frigyesné bizottsági elnök
A határozatról értesülnek:
1.) Polner Frigyesné bizottsági elnök
2.) Dr. Karsai Éva jegyző
3.) Petró Ferenc polgármester
4.) Irattár
XII. napirendi pont
A Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulás
módosításának véleményezése
Előadó: Dr. Karsai Éva jegyző
( Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 13. számú melléklete tartalmazza )

Alapító

Okirat

Polner Frigyesné bizottsági elnök átadja a szót Dr. Karsai Éva jegyzőnek, a napirendi pont
előadójának.
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Dr. Karsai Éva jegyző: a Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulás Alapító
Okirat módosításának véleményezése, még közös napirendi pont a két bizottságnak, amelyre a
szakfeladatrend változása miatt van szükség.
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
Polner Frigyesné bizottsági elnök szavazásra bocsátja a Homokháti Önkormányzatok
Kistérségfejlesztési Társulás Alapító Okirat módosításának véleményezését.
A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság a javaslatot 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
161/2009.(X.19.) PTB határozat
Tárgy: a Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulás Alapító Okirat
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 19.
Felelős: Polner Frigyesné bizottsági elnök
A határozatról értesülnek:
1.) Polner Frigyesné bizottsági elnök
2.) Dr. Karsai Éva jegyző
3.) Petró Ferenc polgármester
4.) Irattár
XIII. napirendi pont
Egyebek
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Polner Frigyesné bizottsági elnök köszönti a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.
részéről megjelent Dr. Szabó Lydiát és Bakacsi Zoltánt.
Petró Ferenc polgármester is köszönti a Kft. munkatársait és átadja a szót nekik a
kintlévőségek ismertetéséhez.
Dr. Szabó Lydia: a kiadott írásos anyagból kitűnik, hogy Ásotthalom Község lakói összesen,
több mint 9 millió Ft díjhátralékkal rendelkeznek. Élesen elhatárolódik a külterület, hiszen ott
87%-a a lakosságnak nem fizet ill. tartozása áll fenn, míg a belterületen ez az arány „csak”
13%. Összesen végrehajtási eljárás alatt álló személyek száma 915 fő. A lakosság fizetési
hatékonyságának mértéke alig éri el a 10%-ot. A díjhátralékos személyek háromnegyed része
tartósan tartozó, eladósodott személy, így az ő esetükben egy ingatlanra akár 4-5 végrehajtási
eljárás is jut. Véleménye szerint a megoldáson a Kft.-nek és az Önkormányzatnak együtt kell
gondolkodnia, hogyan lehetne a kedvezmények körét bővíteni. Például a lakásfenntartási
támogatások utalása egyenesen a számlatartozás rendezése menne, hiszen vannak olyan
családok, akiknél olyan életvezetési problémák vannak, amely miatt nem lehet a pénzt a
kezükbe adni. Amennyiben nem sikerül megoldást találni akkor a következménye az lesz,
hogy a kintlévőségek beépítésre kerülnek az új díjszabásba, így az fogja megfizetni, aki
egyébként is rendesen fizet.
Petró Ferenc polgármester: az Önkormányzat részéről segítséget tud biztosítani oly módon,
hogy a lakásfenntartási támogatást természetben fogja nyújtani.
Dr. Karsai Éva jegyző: a Kft. munkatársaival napi munkakapcsolat alakult ki, az
egyeztetések során. A lakásfenntartási támogatás összege átlagosan 5.000,-Ft, ez egy évre
kerül megállapításra, az egy év leteltével, az új kérelmek felülvizsgálata után újra
megállapításra kerül az összeg. Megoldást jelente, ha nem készpénzben kapná meg a
kérelmező az összeget, hanem átutalásra kerülne a Kft. részére a hátralék bizonyos része, így
az ún. „csöpögtetett” módszerrel történne a törlesztés. Sajnos még sokan úgy gondolják, ha
nem tesznek ki szemetet nem kell fizetniük, ezért gyakran – főleg külterületen – elégetik a
műanyag, sőt még a gumi hulladékot is. Alapvetően a szemlélet hibás, ennek javítására jó
fórum lehet a két nap múlva esedékes közmeghallgatás, valamint a helyi újságban is lehetne
erről cikket megjelentetni. A jelenleg is fizető lakosoknál óriási visszhangot váltana ki, ha ezt
a 9.170.720,-Ft-ot, a hátralék teljes összegét is nekik kellene kifizetni, a szolgáltatási díjba
történő beépítés révén. Az új szerződés megkötése küszöbön áll a céggel és ebben a
helyzetben ezt a hátraléktömeget kezelni nagyon nehéz. Megkérné a Kft. munkatársait, hogy a
helyi újságba írjanak egy cikket, amely jogszabályok nélkül, közérthetően megfogalmazva
tájékoztatja a lakosságot a szemétdíj fizetésének fontosságáról és a nem fizetés esetén a
következményekről.
Dobák Sándor bizottsági tag: véleménye szerint is óriási felháborodást jelentene, ha a
hátralék az egyébként rendesen fizetőkre lenne átterhelve. Véleménye szerint a személyes
kapcsolatfelvétel – amely rájuk képviselőkre ró feladatot - a hátralékosokkal, egyeztetve a
részletfizetés ill. részbeni elengedés ügyében.
Polner Frigyesné bizottsági elnök: van-e lehetőség részletfizetés mellett még engedményt
tenni, vagy legalább a kamatokat elengedni? A külterületi lakosság nagy százaléka
olyanokból tevődik össze, akik Szegeden már nem tudtak megélni, kiköltöztek és azt hitték,
hogy itt könnyebb lesz az élet. Ők az első félév, egy év alatt rájöttek, hogy itt sem könnyebb a
megélhetés. A külterületen - saját érintettsége révén elmondja - elég lenne a kéthetenkénti
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szemétszállítás, mert a növényi hulladékot az állatokkal etetik meg, a papír hulladékot pedig
elhasználják begyújtáskor, tehát kevesebb hulladék szaporodik fel, mint esetleg belterületen.
Dr. Szabó Lydia: nagyon figyelemre méltó, amit a Képviselő Úr és Asszony elmondott, de
sajnos 800 fő külterületi hátralékos esetében már bármilyen engedmény esetén sem lenne
eredményes a javaslat, hiszen a legtöbb hátralékosnak egyszerre többféle tartozása van,
amelyet rendeznie kellene. A részletfizetés nem kizárható, a kérelemben jelezni kell, hogy
milyen konstrukciót kíván igénybe venni az ügyfél, de 5.000,-Ft/hó alatti részletet nem
állapíthatnak meg, plusz ezen felül az aktuális díjat is fizetni kellene folyamatosan.
Alapvetően a díjfizetési morált látja rossznak, amely során így felhalmozódtak egyes
háztartásokra a hátralékok, nemcsak szemétdíj vonatkozásában. A kéthetenkénti
szemétszállítás javaslatához kapcsolódva elmondja, hogy nem a deponálási költségek adják ki
a díjat, hanem az objektív költségek miatt nem csökkenne felére a szemétszállítási díj. A
probléma a minimális emeléssel az, ami már más településen is jelentkezett, hogy mindig csak
kismértékben emeltek és most nagyot kellett emelni, ahhoz, hogy helyreálljon a rendszer. A
közhangulatot nagyon megviselte ez a kedvezőtlen döntés. Véleménye szerint egy 20%-os
emelés még belefér most, mint esetleg később egy 50%-os emelés.
Dobák Sándor bizottsági tag: kérdezi, hogy mi emelkedett meg az utóbbi időben annyira,
hogy ekkora mértékű emelés van kilátásban?
Dr. Szabó Lydia: a 9 mFt kintlévőség mindenképpen.
Berta Antal TVMB tag: külterületen él, így elmondja, hogy a külterületi lakosság nagyrésze
egzisztenciálisan minimumon él, tehát nekik elmagyarázni a 20% emelést nem egyszerű, mert
aki eddig sem tudta fizetni, az a megemelt díjat végképp nem fogja tudni fizetni, tehát a
bevétel a díjemelés után sem fog emelkedni. Németországban élte le élete nagy részét, és az
ottani tapasztalatai alapján az egész rendszer másképpen van kialakítva. Havi egyszer
szállítják el a szemetet, és a csak akkor kell fizetni, ha vittek el onnan szemetet. Véleménye
szerint az emberek gondolkodásmódján kellene változtatni, hogy a szemetet ne rakják ki az
erdőbe, az út mellé stb., hanem környezettudatos állampolgárokká váljanak.
Dr. Szabó Lydia: egyetért a felfogásbeli problémákkal, hiszen az emberek megkapják a
Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. levelét, benne a befizetendő csekkel, és úgy gondolják,
hogy mivel ők nem tettek ki elszállítandó szemetet, nekik ezt nem kell befizetni. Nem
vesznek róla tudomást, hogy ez egy kötelezően igénybe veendő közszolgáltatás.
Rózsa József bizottsági tag: véleménye szerint alkotmányellenes a fizető lakosságra
ráterhelni a nem fizetők tartozását. Ha híre megy ennek az eljárásnak, akkor szerinte a fizetők
közül is sokan nem fizetővé válnak, mert felháborodnak azon, hogy mások helyett is kell
fizetni. Ez egy lavinát fog elindítani és véleménye szerint még több hátralék fog keletkezni.
Petró Ferenc polgármester: az Önkormányzatnak is mindent meg kell tenni, hogy a lakosok
befizessék a hátralékukat. Várja a Kft. részéről az újságcikket, amelyet többször is meg lehet
majd jelentetni a helyi újságban is. A második része a megbeszélésnek a külterületen 18%-os
díjemelést tartalmazó javaslatot, amelyet a Képviselő-testület nem valószínű, hogy támogatni
fog. Javasolja a 10% alatti emelkedést, javasolja a 836,- Ft-ot megemelni 1.000,- Ft-ra.
Dr. Szabó Lydia: kevésnek találja az emelést, így véleménye szerint lehet választani, hogy a
lakosok egyenként adósodnak el, vagy a végén az egész átmegy az Önkormányzathoz és az
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adósodik el. Előbb utóbb jogszabály változásra kerül sor, amely során minimális tartozási
összeg miatt is el lehet árverezni majd egy ingatlant.
Túrú Tibor TVMB tag: szintén külterületi lakos lévén, hiányol egy a külterületi lakosok
tájékoztatására készült kiadványt, amelyben szerepelne, hogy miért ennyi a szemétdíj, mit
foglal magában.
Dobák Sándor bizottsági tag: a lakosság hiányolja a lomtalanításokat. Igaz, hogy a
hulladékudvar létrejött, de az az idős ember aki eddig kitette a háza elé a felesleges tárgyakat,
most fuvarost kell fogadni pénzért, hogy esetleg a hulladékudvarba kiszállítsa a feleslegessé
vált holmikat.
Dr. Karsai Éva jegyző: a rendelettervezet a kiadott anyag mellékletét képezi, elvileg lehetne
közbeszerzési eljárás nélkül szerződni, mivel a Kft. önkormányzati társulási tulajdonban van,
a szerződés 10 évre készült, de a Kvt. 3 évben szabályoz egy független szakértő
felülvizsgálná a szerződést és hosszabbítható lenne. Polgármester Úr átfaxolta a szerződés
tervezetet, de véleménye szerint 10 évre nem tudunk szerződni közbeszerzési eljárás nélkül. A
másik megbeszélésre váró probléma, hogy jelenleg az ásotthalmi hulladékudvarban egy fél fő
dolgozó van alkalmazva a Kft.-nél, másik fél státuszában az Önkormányzatnál van
alkalmazásban az illető. Költségtakarékosság keretében érkezett a javaslat, miszerint
Zákányszékről járna át a dolgozó az ásotthalmi hulladékudvart nyitvatartási idejében
működtetni. Ennek munkajogi következményei vannak, hiszen határozott idejű szerződése
van az ásotthalmi munkavállalónak, tehát a javaslatban szereplő 2009. november 1.-től
történő átállás elhamarkodott volt, inkább 2010. január 1-től lenne lehetséges, de még így sem
érti hogyan fog ez a döntés költségcsökkenéssel járni. Az Önkormányzatot ez a döntés azért is
érinti, mert az Önkormányzat fizette ki a munkaerő szakképzést, valamint az illető dolgozótól
sem áll szándékában megválni. Felvetődött a kérdés, ha a 4 órára jutó munkabér
mindenképpen a Társaságot terheli akkor, miért olcsóbb a Zákányszékről átjáró munkaerő. A
Társaság és az Önkormányzat között jó munkakapcsolat alakult ki, még hulladékudvar
kezelőjének a szabadságolását is sikerült rugalmasan megoldani.
Bakacsi Zoltán: a Kht.-nél is a költségtakarékosság jegyében kell gondolkozni és 32
település hulladékudvarának az üzemeltetését kell összehangolni. A legutolsó információja
alapján marad az ásotthalmi hulladékudvar kezelője, és ő fog átjárni valószínűleg
Zákányszékre.
Dr. Szabó Lydia: javasolja a közbeszerzés kiírását, mert a Kft. nem kíván ilyen feltételekkel
szerződést kötni az Önkormányzattal. Az újságcikket küldeni fogják, elévülésről, a kamat
elengedésről, a részletfizetésről érdemes tárgyalni, hogy megoldás szülessen a díjhátralék
ügyében.
Polner Frigyesné bizottsági elnök megállapítja, hogy az egyebek között tárgyalt
hulladékszállítási díjhátralék nem igényel szavazást, hiszen a novemberi testületi ülésen
történik a szemétszállítási díj elfogadása, ezért megkérdezi, hogy az egyebek napirendi pont
keretében van-e még kérdés, hozzászólás.
Dr. Karsai Éva jegyző: szeretné tájékoztatni a Bizottságokat, hogy az állattartási rendelettel
kapcsolatban már kapott jelzéseket az Önkormányzat. Az Alsó-Tisza Vidéki
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Építésügyi Felügyelőség véleményezési jogkörében
arra az álláspontra helyezkedett levegővédelmi szempontok alapján, hogy a rendeletben
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szereplő állatlétszámot magasnak tartja, javasolják az állatlétszám csökkentését. Például a
sertéseknél a 25 darab és azoknak 5 hónapos korig korlátlan szaporulata, tekintettel a sűrűn
beépített családi házakkal körülvett belterületi ingatlanokra eredményezhet a lakosságot
zavaró bűzhatást. Javasolják az állatlétszám csökkentését, valamint a kedvtelésből tartott
állatok, pl. ebek számának a korlátozását is. A lakosok is december 15.-ig véleményezhetik a
rendeletet, kéri az együtt gondolkodást mindenkitől a rendelet ügyében, hiszen már a
Felügyelőség véleménye szerint sem lehet elfogadni az eredeti elképzelést. Tájékoztatni fogja
a Bizottságokat és a Képviselő-testületet is folyamatosan a beérkező véleményekről.
Petró Ferenc polgármester: még az Egyebek napirendi pontnál szeretne néhány szót szólni a
költségvetési koncepciókészítéssel kapcsolatosan. Már a második körös egyeztetéseken
vannak túl az intézményvezetőkkel, lassan körvonalazódnak a sarokszámok. A HKTT
Ásotthalmi Tagintézmény anyaga került kiosztásra az ülés előtt, két variáció került
kidolgozásra, az egyik a C besorolási osztály, a másik a jelenlegi B besorolási osztály
számadatait mutatja. A két variáció közötti különbség, 17 főt érint, akik a C besorolási osztály
esetén 2mFt + járulékai többletkiadást jelentene. A Kiadások sarokszáma a B besorolási
osztály esetén: 129342.542,-, a C besorolási osztály esetén: 131.818.334,-Ft. A bevételek
alakulásánál a B besorolási osztály esetén 3.374.154,-, míg a C besorolási osztály bevételei
esetében 5.849.946,-Ft-ot kell támogatásként az Önkormányzatnak biztosítania. Az idei évben
a támogatás 4.680.377,- Ft volt, tehát a két összeg közel esik az idei év adatához. Az
intézményi adatok összesítése ezután fog megtörténni, még nem lehet tudni, hogyan alakul a
végeredmény. Azt már lehet tudni, hogy jövő évre az Önkormányzat mintegy 30-40 mFt
normatívától esik el.
Az Iskolánál a tervezett kiadások 206.505.060,- Ft, a normatíva 121 mFt, az
Önkormányzatnak 76.099.875,-Ft-ot kell biztosítania. A várható forráshiány 70 mFt körül
várható. Legközelebb október 27.-én lesz 8 órakor koncepció egyeztetés lesz, amelyen már a
közel végső adatokra számítunk, november 2.-án hétfőn 15 órakor „utolsó koncepció
megbeszélés” várható, ahol már a november 25.-i testületi ülésre történne az anyag
előkészítése, a végleges koncepció számaival, nincs sok idő, hiszen utána már a költségvetést
kell készíteni.
Dr. Karsai Éva jegyző: november 10.-én délután az ifjúságsegítői állásra jelentkezők
meghallgatása várható, egy kötetlen megbeszélés keretében. A feladat nem egyszerű, hiszen
eddig, több mint 50 jelentkező adta be a pályázatát az állásra, és ez a szám még nem végleges.
November 2. a beadási határidő, és ez az időpont egybeesik a koncepciós megbeszéléssel, ami
1500 órától lesz, javasolja, hogy a beadott pályázatok közül ki kellene választani azokat,
akiket a személyes meghallgatásra is be kellene hívatni ill. értesíteni.
Több napirend, egyéb bejelentés nem volt, Polner Frigyesné bizottsági elnök a Pénzügyi és
Tulajdonosi Bizottság ülését 1715 –kor berekesztette.
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