Jegyzőkönyv
Készült Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének Település-,
Vállalkozásfejlesztési és Mezőgazdasági Bizottság a 2009. november 23.-án 1430 órakor
megtartott nyílt ülésén.
A bizottsági ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme
Jelen van: 5 fő; Babarczi Antal bizottsági elnök, Polner Frigyesné, Berta Antal, Dobák
Sándor, Fröhlich András, bizottsági tagok
Távol maradt (előzetes bejelentéssel): Túrú Tibor, Farkas Mátyás bizottsági tag
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 gazdasági osztályvezető, 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 gazdasági osztályvezető,
Gajdánné Szatmári Mária könyvvizsgáló, Fackelmann István alpolgármester,
Pőcze Levente képviselő, Kiss Sándor képviselő, Kószó Tamás képviselő,
Rózsa József képviselő, PTB tag, Balog Ilona PTB tag, Kása Gabriella
HKTT Integrált Szoc. és Gyermekjóléti Központ Ásotthalmi
Tagintézményvezető, Dr. Hadfiné Böjthe Gabriella Kiss Ferenc Ált. Isk.
igazgató, Bókáné Szilágyi Mária Óvodavezető, Kovács-Tanács Istvánné
Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár igazgató, Csótiné Ördög Edit
HKTT Szoc. és Gyermekjóléti Központ vezető, Lajkó László Szegedi
Kéményseprőipari Kft. képviseletében, Szabó Attila vezető karbantartartó,
Dr. Turbucz Marietta Judit jogi igazgatási ügyintéző.
Jegyzőkönyv-vezető: Balogh Mária gazdálkodási banki ügyintéző
Babarczi Antal bizottsági elnök megnyitja a Település-, Vállalkozásfejlesztési és
Mezőgazdasági Bizottság nyílt ülését.
Megállapítja, hogy az ülésen jelen van 5 fő bizottsági tag, az ülés határozatképes.
A kiadott és a jegyzőkönyvhöz mellékelt meghívóban (1. számú melléklet) foglaltak szerint
az alábbiakban tesz javaslatot a nyílt ülés napirendjére:
Az ülés napirendje:
1.)

Az Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciójának elfogadásának
véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
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2.)

A Településüzemeltetési és Műszaki
meghatározásának véleményezése
Előadó: Dr. Karsai Éva jegyző

Szolgálat

2010.

évi

létszám

3.)

„A Csongrád Megyei Kegyeleti Kft. tájékoztatója az aktuális temetkezési
szolgáltatási díjakról” c. napirendi pont véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester

4.)

„Tájékoztató az adóbevételek alakulásáról és az Önkormányzat kintlevőségeiről”
c. napirendi pont véleményezése
Előadó: Dr. Karsai Éva jegyző

5.)

Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló
19/2007.(VI.27.) KT rendelet módosításának véleményezése
Előadó: Dr. Karsai Éva jegyző

6.)

A kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről
15/2005.(IX.29.) KT. rendelet módosításának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester

7.)

A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező
igénybevételéről szóló új rendelet megalkotása és a közszolgáltató
kiválasztásának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester

8.)

A magyar-román-szerb hármashatár térségében létrehozandó EGTC-ben ( BanatTriplex Confinium EGTC) történő részvétel véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester

9.)

„A Homokháti Kistérség Többcélú Társulás 2009. I. félévi működéséről szóló
beszámoló, különös tekintettel a települést érintő Kistérségi feladatellátásról és a
Polgármester Tanácsban végzett tevékenységéről” c. napirendi pont
véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester, Nógrádi Zoltán TT elnöke

szóló

10.) A helyi várások és piacok tartásának rendjéről szóló 24/2008.(IX.17.) rendelet
módosításának véleményezése
Előadó: Dr. Karsai Éva jegyző
11.) A közterületek használatáról szóló 14/2008.(IV.16.) rendelet módosításának
véleményezése
Előadó: Dr. Karsai Éva jegyző
12.) Egyebek
Az 1.) napirendi pont megtárgyalása közösen történik Ásotthalom Község
Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási Művelődési és Egészségügyi
Bizottságával, valamint Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottságával, a 2.) – 8.) napirendi
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pont megtárgyalása közösen történik Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselőtestületének Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottságával.
Az ülés napirendjére tett javaslatát szavazásra bocsátja.
A Település-, Vállalkozásfejlesztési és Mezőgazdasági Bizottság Babarczi Antal bizottsági
elnök javaslatát a bizottsági ülés napirendi pontjaira vonatkozóan 5 igen szavazattal,
ellenszavazat nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozza:
115/2009.(XI.23.) TVMB határozat
Tárgy:

A Település-, Vállalkozásfejlesztési és Mezőgazdasági Bizottság 2009. november
23-i nyílt ülés napirendjének megállapítása
Határozat

Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének Település-, Vállalkozásfejlesztési
és Mezőgazdasági Bizottsága (továbbiakban: Bizottság) egyetért Babarczi Antal bizottsági
elnök indítványával és az alábbiak szerint dönt:
A Bizottság 2009. november 23.-án 1430 órai kezdettel nyílt ülést tart, melynek napirendjét az
alábbiak szerint állapítja meg:
1.)

Az Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciójának elfogadásának
véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester

2.)

A Településüzemeltetési és Műszaki
meghatározásának véleményezése
Előadó: Dr. Karsai Éva jegyző

3.)

„A Csongrád Megyei Kegyeleti Kft. tájékoztatója az aktuális temetkezési
szolgáltatási díjakról” c. napirendi pont véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester

4.)

„Tájékoztató az adóbevételek alakulásáról és az Önkormányzat kintlevőségeiről”
c. napirendi pont véleményezése
Előadó: Dr. Karsai Éva jegyző

5.)

Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló
19/2007.(VI.27.) KT rendelet módosításának véleményezése
Előadó: Dr. Karsai Éva jegyző

6.)

A kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről
15/2005.(IX.29.) KT. rendelet módosításának véleményezése

Szolgálat

2010.

évi

létszám

szóló
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Előadó: Petró Ferenc polgármester
7.)

A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező
igénybevételéről szóló új rendelet megalkotása és a közszolgáltató
kiválasztásának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester

8.)

A magyar-román-szerb hármashatár térségében létrehozandó EGTC-ben ( BanatTriplex Confinium EGTC) történő részvétel véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester

9.)

„A Homokháti Kistérség Többcélú Társulás 2009. I. félévi működéséről szóló
beszámoló, különös tekintettel a települést érintő Kistérségi feladatellátásról és a
Polgármester Tanácsban végzett tevékenységéről” c. napirendi pont
véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester, Nógrádi Zoltán TT elnöke

10.) A helyi várások és piacok tartásának rendjéről szóló 24/2008.(IX.17.) rendelet
módosításának véleményezése
Előadó: Dr. Karsai Éva jegyző
11.) A közterületek használatáról szóló 14/2008.(IV.16.) rendelet módosításának
véleményezése
Előadó: Dr. Karsai Éva jegyző
12.) Egyebek
Az 1.) napirendi pont megtárgyalása közösen történik Ásotthalom Község
Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási Művelődési és Egészségügyi
Bizottságával, valamint Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottságával, a 2.) – 8.) napirendi
pont megtárgyalása közösen történik Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselőtestületének Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottságával.
I. napirendi pont
Az Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciójának elfogadásának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
( Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 2. számú melléklete tartalmazza )
Babarczi Antal bizottsági elnök átadja a szót Petró Ferenc polgármesternek, a napirendi pont
előadójának.
Petró Ferenc polgármester: a koncepció előkészítése több fordulóban, többszöri egyeztetés,
megbeszélés után született meg, de a számok még mindig sok esetben csak tájékoztató
jellegűek. Mindenki előtt ismeretes, hogy a Parlament az önkormányzatoktól 120 milliárd Ftot vont el. Önkormányzatunk is 30 m Ft-tal kevesebb normatívát kap majd 2010-ben. További
hátrány a következő évtől, hogy a helyi iparűzési adó az APEH-hoz tartozik, így a
bevételeihez az Önkormányzat csak 30-35 nappal később jut hozzá. A jelenlegi koncepció
105 mFt forráshiánnyal készült el, ennek csökkentésére már nem nagyon látszódik lehetőség.
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Az Iskola lényegesen kevesebb normatívát kapott, a kistérségi intézményünknél lényegesen
nem csökkent a normatíva, mert a Társulási normatíva másként alakul. Az Iskolánál már csak
egyetlen nem kötelező feladat van, a művészetoktatás, de ennek megszüntetése már csak
végső esetben kerülhet sor, hiszen ez az a plusz, amit még eddig biztosítani tudott az
Önkormányzat. A szociális intézményünk bezárása – mint, takarékossági intézkedés- sem
igazán célravezető, hiszen még legalább 5 évre kihatna, hiszen az intézményben lévő
ellátottakat el kell helyezni más intézményeknél, ennek az átfutási ideje nagyon hosszú lenne.
Összességében az önkormányzatokra nagyon nehéz év vár 2010.-ben, és ez a probléma nem
csak Ásotthalom Önkormányzatát sújtja, hanem ez országos probléma, amely sok
önkormányzatot az összeomlás szélére sodor.
Kiss Sándor képviselő: ellentmondást lát a leírt anyagban szereplő 105 mFt forráshiány és a
határozati javaslatban felsorolt általános csökkentő intézkedések között. 741.000,- Ft
végkielégítést lát a sorok között, kérdezi, hogy ez mit takar?
Dr. Karsai Éva jegyző: a Képviselő-testület által megszavazott létszám leépítési döntés
következtében elküldött dolgozók végkielégítését foglalja magában az összeg. A Képviselőtestületnek erről a döntéséről 3-4 hónappal ezelőtt egy megerősítő döntés is született.
Polner Frigyesné bizottsági tag: az előterjesztésben szereplő táblázat végén szerepel
működési hiány 98.803 eFt, ez az adat esetleg nem került módosításra az előterjesztés
megírása során történt változásokkor? A 2010. évi fejlesztési kiadások összesítésekor a 36.
sorban a felújítási kiadásoknál szereplő 51.593.000,-Ft, miért került ide? A 2010-re
megtervezett tervezői költségek hogyan kerültek megállapításra, mennyire megalapozott a
tervezése. A pénzügyi szolgáltatási díjak sorában szereplő összeget is magasnak találja. A
gazdasági vezetővel történt megbeszélése során kiderült, hogy ez 2010-re reális összeget
takar. A közigazgatási szakvizsga kötelezettség munkakörhöz kötött, vagy ez milyen képzést
takar? Utazási költségtérítésnél talált összeget, amelynél felhívja a figyelmet a későbbiekben
felvételre kerülő munkavállalóknál erre is figyelmet kell fordítani, a költségek csökkentése
érdekében. A gépkocsik biztosításainál, javasolja, hogy a küszöbön álló
biztosításmódosításnál, figyelembe kell venni, ha másik biztosító kedvezőbb ajánlatot ad.
Kérdezi, hogy ebben a válságos időszakban a közvilágításnál lehetne-e spórolni, például a
bekötőutat részleges időszakban megvilágítani éjszaka? Nagyon soknak találja a
parkosításhoz felhasznált virágokra kifizetett összegeket. Már korábban is született javaslat,
hogy a Szakiskolával kellene szerződést kötni, hogy termelői áron biztosítsanak
virágpalántákat az Önkormányzat részére. A dolgozói étkezési hozzájárulás összegét is
nagyon magasnak tartja, véleménye szerint mindenkinek áldozatot kellene hoznia.
Dr. Karsai Éva jegyző: a közigazgatási szakvizsga nem munkakörhöz kötött, hanem a
felsőfokú végzettségűeknek kötelezően előírt vizsga. 2010. január 1. után a versenyvizsga lesz
bevezetve, amelynek a költsége már nem a munkáltatót terheli, hanem a leendő dolgozónak
kell elvégeznie saját költségén, és ennek megléte után jelentkezhet dolgozni. Az
ételutalványokkal kapcsolatosan állásfoglalást kért 3 különböző helyről. Ezen vélemények a
jegyzőkönyv 3. számú mellékletét képezik. Az APEH véleménye szerint adójogi
szempontból nem kifogásolható, ha bizonyos alkalmazotti kört részesít a munkáltató
juttatásban, másokat pedig nem, függetlenül attól, hogy mi az elhatároló ismérv. A
Foglalkoztatási és Szociális Hivatal diszkriminatívnak tartaná a gyakorlatot, mely szerint meg
lennének különböztetve a dolgozók a juttatás megítélésekor. A Szociális és Munkaügyi
Minisztérium véleménye szerint a munkáltató dönti el az ételutalványok megadását, de
egységes döntést kell meghozni, olyan helyzet nem alakulhat ki, hogy a közalkalmazottak egy
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területen kapnák, míg más területen dolgozók nem kapnak ételutalvány juttatást. Szeretné
még elmondani, hogy elfogadásra került a köztisztviselői törvényt módosító 2009. évi CIX.
tv., amelyben a köztisztviselők részére a munkaruha juttatás 2010. január 01. napjától nem jár.
„Cafeteria” rendszer kerül bevezetésre, amelyen belül a dolgozónak 2010. január 15-ig kell
nyilatkoznia, hogy üdülési csekket, melegétel utalványt, iskolakezdési támogatást, ill.
önkéntes biztosító befizetést szeretne igénybe venni. A törvény meghatároz egy minimális
értéket, amit adni kell és egy maximális értéket, amit adni lehet. A köztisztviselői
illetményalap ötszöröse a minimum és huszonötszöröse a maximum juttatás mértéke. A
jelenlegi köztisztviselői illetményalap 38.650,- Ft, így a minimum, amit adni kell a
köztisztviselők számára éves szinten 193.250,- Ft, amely lebontva 12 hónapra, havi 16.104,Ft minimum juttatást eredményez. 2009-ben a köztisztviselők a munkaruha juttatás, melegétel
utalvány és az önkéntes nyugdíjpénztár munkáltatói hozzájárulása révén havi 19.442,- Ft
juttatásban részesülnek. Amennyiben a köztisztviselők a minimum juttatást kapják meg 2010ben, úgy az idei évhez viszonyítva havonta majdnem 3.500,- Ft csökkenés következik be. A
koncepcióban a tanyagondnokoknál az önkéntes nyugdíjpénztár és a melegétel utalvány
maradt benn, így ők mintha kimaradnának a „Cafeteria” rendszerből, a 6.000,-Ft-os melegétel
utalványukkal, hiszen a korábbi étkezési sincs betervezve. Kérdezné a Művelődési Ház
igazgatóját, hogy náluk a „Cafeterián” kívül be van-e tervezve az önkéntes magánnyugdíj
pénztári hozzájárulás?
Kovács-Tanács Istvánné Művelődési Ház igazgató: igen, betervezésre került.
Fröhlich András bizottsági tag: véleménye szerint, ha ilyen mértékű forráshiánnyal küzd az
Önkormányzat, akkor nem kell fejleszteni, csak a működést biztosítani a lehetőségek határain
belül.
Polner Frigyesné bizottsági tag: a Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság tett javaslatot a nem
kötelező feladatok költségei és a rájuk kapott normatívák összehasonlítására, de jelenleg még
nem áll információ a rendelkezésére a témával kapcsolatban.
Dr. Karsai Éva jegyző: az Iskola tüntette fel külön oszlopban a művészeti oktatásra
vonatkozó számadatokat, a pontos adatok miatt. Így látszódik a kötelező és a nem kötelező
feladatok aránya és költségei is.
Babarczi Antal bizottsági elnök: véleménye szerint a következő évben a túlélés a cél. Az
Önkormányzat költségvetésének 14%-a forráshiány, amely nagyon magas arány. Hitel
felvételére nincs lehetőség, lehetetlen biztosítani a működést a jelenlegi színvonalon. A
koncepciót nem tartja elfogadhatónak, szerepelnek benne olyan sorok, amelyek már eleve
nem teljesíthetőek, például 20 mFt bevétel van tervezve ingatlan értékesítésből, ha eddig nem
sikerült eladni az épületeket, ez jövőre sem valószínű, hogy sikerülni fog. Irreálisnak tartja,
hogy a Strandfürdő 1,8 mFt kiadással és ugyanannyi bevétellel került a koncepcióba. A
megoldásokat kell keresni, ennek szellemében javasol néhány dolgot, amelyet át kellene
gondolni a továbbiakban. Kerülni kellene például azt, hogy szakképzetlen dolgozó felvétele
után az Önkormányzat saját költségén képezni, majd a már képzett dolgozónak még több bért
kell fizetni. Már most javasolja, hogy a Strandfürdő bérbeadását hirdetni kellene, hogy a
szezon elejétől már teljesen tudjon működni. A Tanyagondnoki Szolgálatot is véleménye
szerint be kellene adni a Kistérségbe, a környező településekhez hasonlóan. Csatlakozik a már
korábbi hozzászóláshoz, mely szerint a fejlesztéseket nagy mértékben le kellene állítani, mert
az Önkormányzat nem képes a koncepcióban szereplő 169mFt-os beruházás megvalósítására.
Véleménye szerint az Önkormányzat hatalmas forráshiányára tekintettel a nem kötelező
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feladatokat csökkenteni kell, az intézményvezetőknek kellene javaslatot tenni, hogy melyik az
a terület, ami leépíthető lenne. Összességében nem javasolja elfogadásra a koncepciót.
Petró Ferenc polgármester: a 14%-os forráshiány nem nevezhető kevésnek, de sajnos a
környező településekkel összehasonlítva még alsó középmezőnybeli hiányt mutat. A
Strandfürdő hasznosítására vonatkozó előterjesztést a Képviselő-testület a decemberi ülésén
fogja tárgyalni. A pályázati lehetőségekkel kapcsolatosan elmondja, hogy nem zárhatjuk el a
települést minden fejlődéstől, hiszen jövőre hazai pályázati kiírások nem várhatóak. A
lakosok figyelemmel kísérik a fejlődést, és ha nem látnak csak romlást, akkor el fogják hagyni
a települést, hiszen nem adottak a feltételek az itt maradáshoz. Véleménye szerint a 95%-os
finanszírozású pályázatoknál igenis elő kell teremteni a hiányzó 5%-ot, mert ettől kedvezőbb
pályázati kiírást már nem lehet kivárni. A pályázatok ütemezése is folyamatos, így 2012-13-ra
is tevődtek át megvalósulások. Véleménye szerint az Önkormányzatnak nem a fejlesztésekkel
van a problémája, hanem a működési egyensúly hiányával, amely a mindenkori Kormánytól
függ. Nem szeretné elismételni, hogy mennyivel kevesebb normatívát kap az Önkormányzat a
2010. évre, amely csökkentéssel, szinte ellehetetlenül a működés. Az intézményvezetők
javaslatát a nem kötelező feladatokról, már megkérdezés nélkül is lehet tudni. Az Iskola a
művészetoktatáson kívül már semmit nem tudna elhagyni, mert már csak ez maradt nem
kötelező feladat. A HKTT tagintézménynél az Idősek Otthona üzemeltetése, a Tanyagondnoki
Szolgálat ill. a Közösségi Pszichiátriai feladat nem kötelező. Az előző napirendi pontnál már
elmondta, hogy ezek milyen következményekkel és milyen hosszú ideig tartanának. A
Tanyagondnoki Szolgálat működésénél található nagy kiadás sem véletlen, hiszen támogatást
nem kap rá az Önkormányzat, még a tanyagondnokok bérére sem, a benzinköltségekről nem
is szólva. Másik nagy probléma a bérekkel van. Válaszolva az előzőekben felmerült kérdésre,
az Önkormányzat csak olyan dolgozó képzéséhez járult hozzá, akinek törvény írta elő a
képzettséget. A szociális intézményben több feladatra is azért nem kapták meg a határozatlan
működési engedélyt, mert nem volt megfelelő végzettségű dolgozó a feladat ellátásra. A
végleges engedélyeket csak a dolgozó szakképzettségének megléte után adták ki.
Dobák Sándor bizottsági tag: véleménye szerint a munkavállalónak hozzá kell járulnia a
képzési költségekhez. A gépjárművekkel kapcsolatosan véleménye szerint a CASCO
biztosítás nem kötelező, ezen lehetne megtakarítani az intézménynek. A Strandfürdő
hasznosításával kapcsolatosan elmondja, hogy új kút fúrása lenne a megoldás, ahogyan
Mórahalom is a geotermikus energiával fogja fűteni az intézményeit.
Petró Ferenc polgármester: a kútfúrással kapcsolatban valóban volt a geotermikus fűtéshűtésre pályázati kiírás, amely azonban csak városokra vonatkozott. Tájékoztatásként
elmondja, hogy a fúrásnak 2500 méterig kell lemennie. Magyarországon 80 szakhatóságnak
kell engedély adnia ehhez és körülbelül 5 év az átfutási ideje. A fúrás költsége 80-100 mFt,
aminek csak úgy van értelme, ha pl. egy kertészeti ág vagy más is települ még mellé. Nagy
szerepe lenne a magántőkének, ha be tudna segíteni.
Kása Gabriella HKTT Szoc. és Gyermekjóléti Kp. Tagintézmény vezető: az előzőekben
felvetett kérdésekre szeretne válaszolni. A Tanyagondnoki Szolgálat nem az intézményhez
tartozik, de a felvetésekre elmondja, hogy a környező települések közül, akik beadták a
Kistérségbe a szolgálatot, azok közül is többen visszavették, mert a gépkocsiknak így egy
fenntartójuk marad és a pályázatoknál ezt figyelembe veszik, ami az elavult járművek
cseréjénel fontos szempont lehet. Kérte Babarczi képviselő úr az intézményvezetőktől, hogy
jelöljenek meg egy olyan feladatot, amely nem kötelező, így esetleg azt meg lehetne
szüntetni. Válaszában elmondja, hogy a Támogató és Közösségi ellátás nem normatíva alapon
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működik és a jelzőrendszeres ellátás is a következő évtől pályázati rendszerben kaphatja a
támogatást. A Támogató szolgálat támogatása 7,5 mFt Ft-ról indult, amelyet sikerült 10,2
mFt-ra felemelni, erre az összegre a jövőben is szükség van a működési kiadások fedezésére.
A Közösségi ellátás tekintetében az induló 8 mFt-ról 12,5 mFt-ra sikerült felemelni, ahol
szintén szükség van erre az összegre, mert mindkét esetben nagy ellátotti létszámot vállalt fel
az intézmény. Az idősek otthonának esetleges megszüntetéséről és annak következményeiről
Polgármester úr már az előző napirendi pontnál beszélt. Ezek a feladatok, amelyek nem
kötelezőek, a többi feladatot kötelező ellátni.
Dolgozói képzések vonatkozásában elmondja, hogy az intézménynél az elmúlt években az
esetek 90%-ában a Munkaügyi Központtól sikerült támogatást kapni. Ez a gyakorlatban
annyit jelent, hogy a képzés költségének 50%-át a Munkaügyi Központ biztosította, a másik
50%-ot az intézmény. A képzésre történő utazás költsége a dolgozót terheli, valamint még a
képzés mellett a munkáját maradéktalanul el kellett látnia. Az intézmény 100%-os képzettségi
arányt tudott létrehozni, amely a térségben nem jellemző. A bérezés és besorolás
vonatkozásában elmondja, hogy Polgármester úr már felvetette intézményvezetői
megbeszélésen, hogy magasabbak a bérek, mint a környező településeken. Ennek kapcsán az
intézményben felülvizsgálták a dolgozók besorolásait, amelyhez állásfoglalást kértek. Az
állásfoglalás alapján kiderült, hogy néhány dolgozót még magasabb fizetési osztályba kell
besorolni.
A CASCO-val kapcsolatban elmondja, hogy kötelező, szakmai törvény írja elő, ezzel nem
lehet spórolni, a működési engedélyt sem adják addig ki, amíg ez nincs megkötve.
Javasolja a köztisztviselők „Cafeteria” támogatásának csökkentését 1.000,-Ft-tal mert az
intézményének a dolgozói sem kapják meg az önkéntes nyugdíjpénztári 1.000,-Ft-os
támogatást, így őket hátrány éri.
Fackelmann István alpolgármester: javasolja elfogadásra a koncepciót, véleménye szerint
ezt a kialakult helyzetet az önkormányzatok már nem képesek túlélni országos szinten.
Petró Ferenc polgármester: az Iskolánál 80mFt-tal van a probléma, nem kellene a működésre
pénz, mert az megoldódna, de a bérekre sem elég a normatíva, ekkora hiányt képtelenség
kigazdálkodni vagy kezelni, az Önkormányzatokat a Kormány megfojtja, teljesen
ellehetetleníti.
Babarczi Antal bizottsági elnök: javasolja az elhangzottak alapján az alábbi kiegészítéseket a
határozati javaslatban:
1.) pontjának kiegészítését az alábbiak szerint:
... a határozat „- a 2009. III. negyedévi teljesítési adatok miatt módosított” – 1. és
2. sz. mellékletei…
2.) pontjának kiegészítését az alábbiak szerint:
... a határozat „- a 2009. III. negyedévi teljesítési adatok miatt módosított” – 3.14. sz. mellékletei…
kiegészítését az alábbi 3.) ponttal:
„3.) A Képviselő-testület ú g y d ö n t, hogy az önkéntes biztosító pénztári
befizetés és étkezési hozzájárulás – illetve köztisztviselők esetében emellett
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még a ruházati költségtérítés – helyett Cafeteria rendszer kerül bevezetésre
2010. január 01.-től a közalkalmazottak esetében havi 6.000,- Ft, a
köztisztviselők esetében pedig havi 18.442,- Ft összegben.”
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
Babarczi Antal bizottsági elnök szavazásra bocsátja az Önkormányzat 2010. évi költségvetési
koncepciója határozati javaslat 1.) pontjának kiegészítését az alábbiak szerint:
... a határozat „- a 2009. III. negyedévi teljesítési adatok miatt módosított” – 1. és
2. sz. mellékletei…
A Település-, Vállalkozásfejlesztési és Mezőgazdasági Bizottság a módosítást 5 igen
szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta.
Babarczi Antal bizottsági elnök szavazásra bocsátja az Önkormányzat 2010. évi költségvetési
koncepciója határozati javaslat 2.) pontjának kiegészítését az alábbiak szerint:
... a határozat „- a 2009. III. negyedévi teljesítési adatok miatt módosított” – 3.14. sz. mellékletei…
A Település-, Vállalkozásfejlesztési és Mezőgazdasági Bizottság a módosítást 5 igen
szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta.
Babarczi Antal bizottsági elnök szavazásra bocsátja az Önkormányzat 2010. évi költségvetési
koncepciója határozati javaslatának kiegészítését az alábbi 3.) ponttal:
„3.) A Képviselő-testület ú g y d ö n t, hogy az önkéntes biztosító pénztári
befizetés és étkezési hozzájárulás – illetve köztisztviselők esetében emellett
még a ruházati költségtérítés – helyett Cafeteria rendszer kerül bevezetésre
2010. január 01.-től a közalkalmazottak esetében havi 6.000,- Ft, a
köztisztviselők esetében pedig havi 18.442,- Ft összegben.”
A Település-, Vállalkozásfejlesztési és Mezőgazdasági Bizottság a módosítást 5 igen
szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta.
Babarczi Antal bizottsági elnök szavazásra bocsátja az Önkormányzat 2010. évi költségvetési
koncepciójának elfogadásának a módosításokkal és a kiegészítéssel együttes véleményezését.
A Település-, Vállalkozásfejlesztési és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatot 4 igen és 1 nem
szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

116/2009.(XI.23.) TVMB határozat
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Tárgy: Az Önkormányzat
véleményezése

2010. évi

költségvetési

koncepciójának

elfogadásának

Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének Település-, Vállalkozásfejlesztési
és Mezőgazdasági Bizottsága (továbbiakban: Bizottság) megtárgyalta a tárgyi előterjesztést,
és az alábbiak szerint dönt:
1.) A Bizottság egyetért az írásbeli előterjesztésben foglaltakkal.
2.) A Bizottság javasolja a határozati javaslat 1.) pontjának kiegészítését az alábbiak
szerint:
... a határozat „- a 2009. III. negyedévi teljesítési adatok miatt módosított” – 1. és
2. sz. mellékletei…
3.) A Bizottság javasolja a határozati javaslat 2.) pontjának kiegészítését az alábbiak
szerint:
... a határozat „- a 2009. III. negyedévi teljesítési adatok miatt módosított” – 3.14. sz. mellékletei…
4.) A Bizottság javasolja a határozati javaslat kiegészítését az alábbi 3. ) ponttal:
„3.) A Képviselő-testület ú g y d ö n t, hogy az önkéntes biztosító pénztári
befizetés és étkezési hozzájárulás – illetve köztisztviselők esetében emellett
még a ruházati költségtérítés – helyett Cafeteria rendszer kerül bevezetésre
2010. január 01.-től a közalkalmazottak esetében havi 6.000,- Ft, a
köztisztviselők esetében pedig havi 18.442,- Ft összegben.”
5.) A Bizottság a fenti kiegészítésekkel javasolja elfogadásra a határozati javaslatot, és
alkalmasnak tartja arra, hogy azt a Képviselő-testület megvitassa, és elfogadja.
6.) A Bizottság megbízza a Bizottság elnökét, hogy a Bizottsági határozatot ismertesse a
Képviselő-testülettel.

Határidő: 2009. november 26.
Felelős: Babarczi Antal bizottsági elnök
A határozatról értesülnek:
1.)
2.)
3.)

Babarczi Antal bizottsági elnök
Dr. Karsai Éva jegyző
Petró Ferenc polgármester
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4.)

Irattár

II. napirendi pont
A Településüzemeltetési és Műszaki Szolgálat 2010. évi létszám meghatározásának
véleményezése
Előadó: Dr. Karsai Éva jegyző
( Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 4. számú melléklete tartalmazza )
Babarczi Antal bizottsági elnök átadja a szót Dr. Karsai Éva jegyzőnek a napirend
előadójának.
Dr. Karsai Éva jegyző: 2 fő határozott idejű munkaszerződéssel rendelkező Mt. hatálya alá
tartozó dolgozó van a Műszaki Szolgálatnál. A sofőr álláshely csak 1 hónapig került
betöltésre, ezt követően a külterületi hulladékgyűjtési feladat közfoglalkoztatás keretében
került megoldásra. A hulladékudvar kezelőjének a sorsa kérdéses még. Az előterjesztésben
szerepel, hogy a karbantartóként alkalmazott 0,5 főt a Szegedi Környezetgazdálkodási
Nonprofit Kft.-nek nem áll módjában alkalmazni, így az Önkormányzatnak kellene a
hulladékkezelőt 8 órában alkalmazni. Ezzel kapcsolatosan Polgármester úr, még tárgyal a
Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel.
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
Babarczi Antal bizottsági elnök szavazásra bocsátja a Településüzemeltetési és Műszaki
Szolgálat 2010. évi létszám meghatározásának véleményezését.
A Település-, Vállalkozásfejlesztési és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatot 5 igen
szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
117/2009.(XI.23.) TVMB határozat
Tárgy: A Településüzemeltetési és Műszaki Szolgálat 2010. évi létszám meghatározásának
véleményezése
Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének Település-, Vállalkozásfejlesztési
és Mezőgazdasági 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 e l f o g a d j a .
2.) A Bizottság megbízza a Bizottság elnökét, hogy a Bizottsági határozatot
ismertesse a Képviselő-testülettel.
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Határidő: 2009. november 26.
Felelős: Babarczi Antal bizottsági elnök
A határozatról értesülnek:
1.)
2.)
3.)
4.)

Babarczi Antal bizottsági elnök
Dr. Karsai Éva jegyző
Petró Ferenc polgármester
Irattár

III. napirendi pont
„A Csongrád Megyei Kegyeleti Kft. tájékoztatója az aktuális temetkezési szolgáltatási
díjakról” c. napirendi pont véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
( Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 5. számú melléklete tartalmazza )
Babarczi Antal bizottsági elnök átadja a szót Petró Ferenc polgármesternek a napirend
előadójának.
Petró Ferenc polgármester: nem kívánja kiegészíteni az írásos előterjesztést.
Fröhlich András bizottsági tag: nagyon magasnak tartja az árakat, és nem is érti annak
meghatározási módját. Kéri, hogy a következő testületi ülésre egészítsék ki az anyagot.
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
Babarczi Antal bizottsági elnök szavazásra bocsátja „A Csongrád Megyei Kegyeleti Kft.
tájékoztatója az aktuális temetkezési szolgáltatási díjakról” c. napirendi pont véleményezését.
A Település-, Vállalkozásfejlesztési és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatot 2 igen, 3 nem
szavazattal nem fogadta el és az alábbi határozatot hozta:
118/2009.(XI.23.) TVMB határozat
Tárgy: „A Csongrád Megyei Kegyeleti Kft. tájékoztatója az aktuális temetkezési szolgáltatási
díjakról” c. napirendi pont véleményezése
Határozat
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Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének Település-, Vállalkozásfejlesztési
és Mezőgazdasági 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. november 26.
Felelős: Babarczi Antal bizottsági elnök
A határozatról értesülnek:
1.)
2.)
3.)
4.)

Babarczi Antal bizottsági elnök
Dr. Karsai Éva jegyző
Petró Ferenc polgármester
Irattár

IV. napirendi pont
„Tájékoztató az adóbevételek alakulásáról és az Önkormányzat kintlevőségeiről” c. napirendi
pont véleményezése
Előadó: Dr. Karsai Éva jegyző
( Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 6. számú melléklete tartalmazza )
Babarczi Antal bizottsági elnök átadja a szót Dr. Karsai Éva jegyzőnek a napirend
előadójának.
Dr. Karsai Éva jegyző: nem kívánja kiegészíteni az írásos előterjesztést, várja a felmerülő
kérdéseket.
Polner Frigyesné bizottsági tag: a jelenleg folyó adóellenőrzésnek van-e már látható
eredménye?
Dr. Karsai Éva jegyző: igen, eddig már 701.200,- Ft összeg, ami a 6 db önellenőrzés során
befolyt, ez az összeg nemcsak a 2008. évi adóbevétel, hanem a 2009.-re előírt összeget is
megemeli.

Több kérdés, hozzászólás nem volt.
Babarczi Antal bizottsági elnök szavazásra bocsátja a „Tájékoztató az adóbevételek
alakulásáról és az Önkormányzat kintlevőségeiről” c. napirendi pont véleményezését.

14

A Település-, Vállalkozásfejlesztési és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatot 5 igen
szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
119/2009.(XI.23.) TVMB határozat
Tárgy: „Tájékoztató az adóbevételek alakulásáról és az Önkormányzat kintlevőségeiről” c.
napirendi pont véleményezése
Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének Település-, Vállalkozásfejlesztési
és Mezőgazdasági 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 e l f o g a d j a .
2.) A Bizottság megbízza a Bizottság elnökét, hogy a Bizottsági határozatot
ismertesse a Képviselő-testülettel.

Határidő: 2009. november 26.
Felelős: Babarczi Antal bizottsági elnök
A határozatról értesülnek:
1.)
2.)
3.)
4.)

Babarczi Antal bizottsági elnök
Dr. Karsai Éva jegyző
Petró Ferenc polgármester
Irattár

V. napirendi pont
Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 19/2007.(VI.27.)
KT rendelet módosításának véleményezése
Előadó: Dr. Karsai Éva jegyző
( Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 7. számú melléklete tartalmazza )
Babarczi Antal bizottsági elnök átadja a szót Dr. Karsai Éva jegyzőnek a napirend
előadójának.
Dr. Karsai Éva jegyző: nem kívánja kiegészíteni az írásos előterjesztést.
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Több kérdés, hozzászólás nem volt.
Babarczi Antal bizottsági elnök szavazásra bocsátja az önkormányzat vagyonáról és a
vagyongazdálkodás szabályairól szóló 19/2007.(VI.27.) KT rendelet módosításának
véleményezését.
A Település-, Vállalkozásfejlesztési és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatot 5 igen
szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
120/2009.(XI.23.) TVMB határozat
Tárgy: Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás
19/2007.(VI.27.) KT rendelet módosításának véleményezése

szabályairól

szóló

Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének Település-, Vállalkozásfejlesztési
és Mezőgazdasági 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 e l f o g a d j a .
2.) A Bizottság megbízza a Bizottság elnökét, hogy a Bizottsági határozatot
ismertesse a Képviselő-testülettel.

Határidő: 2009. november 26.
Felelős: Babarczi Antal bizottsági elnök
A határozatról értesülnek:
1.)
2.)
3.)
4.)

Babarczi Antal bizottsági elnök
Dr. Karsai Éva jegyző
Petró Ferenc polgármester
Irattár

VI. napirendi pont
A kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 15/2005.(IX.29.) KT.
rendelet módosításának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester

16
( Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 8. számú melléklete tartalmazza )
Babarczi Antal bizottsági elnök átadja a szót Petró Ferenc polgármesternek a napirendi pont
előadójának.
Petró Ferenc polgármester nem kívánja kiegészíteni az írásbeli előterjesztést, köszönti Lajkó
Lászlót a Szegedi Kéményseprőipari Kft. képviseletében és átadja a szót.
Lajkó László Szegedi Kéményseprőipari Kft. képviseletében: az előterjesztésben szereplő
áremelést igyekeztek úgy alakítani, hogy elfogadható legyen a kötelező közszolgáltatás díja.
Kérdésekre szívesen válaszol.
Babarczi Antal bizottsági elnök: az előterjesztésben az infláció mértéke alatti áremelés
szerepel, ami ritkaságnak számít.
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
Babarczi Antal bizottsági elnök szavazásra bocsátja A kéményseprő-ipari közszolgáltatás
kötelező igénybevételéről szóló 15/2005.(IX.29.) KT. rendelet módosításának
véleményezését.
A Település-, Vállalkozásfejlesztési és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatot 5 igen
szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
121/2009.(XI.23.) TVMB határozat

Tárgy: A kéményseprő-ipari közszolgáltatás

kötelező igénybevételéről
15/2005.(IX.29.) KT. rendelet módosításának véleményezése

szóló

Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének Település-, Vállalkozásfejlesztési
és Mezőgazdasági 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 e l f o g a d j a .
2.) A Bizottság megbízza a Bizottság elnökét, hogy a Bizottsági határozatot
ismertesse a Képviselő-testülettel.

Határidő: 2009. november 26.
Felelős: Babarczi Antal bizottsági elnök

17
A határozatról értesülnek:
1.)
2.)
3.)
4.)

Babarczi Antal bizottsági elnök
Dr. Karsai Éva jegyző
Petró Ferenc polgármester
Irattár

VII. napirendi pont
A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló
új rendelet megalkotása és a közszolgáltató kiválasztásának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
( Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 9. számú melléklete tartalmazza )
Babarczi Antal bizottsági elnök átadja a szót Petró Ferenc polgármesternek a napirend
előadójának.
Petró Ferenc polgármester: többszöri egyeztetés után, ez a legkedvezőbb eredményt, amit el
lehetett érni, mivel a konzorciumi szerződés kötelezettséget jelent, de a testületi ülésen jelen
lesznek a Szolgáltató képviselői is.
Fröhlich András bizottsági tag: véleménye szerint ez nem megfelelő eljárás, hogy a
nagymértékű kinntlévőségeiket ráterheljék a becsületesen fizető lakosokra.
Rózsa József képviselő: az előterjesztésben 12% ÁFA van feltüntetve, holott a számokból
kiderül, hogy valójában 15% ÁFÁ-ról van szó.
Kiss Sándor képviselő: nem ért egyet ezzel a mértékű emeléssel.
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
Babarczi Antal bizottsági elnök szavazásra bocsátja a települési szilárd hulladékkal
kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló új rendelet megalkotása és a
közszolgáltató kiválasztásának véleményezését.
A Település-, Vállalkozásfejlesztési és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatot 1 igen, 1
tartózkodás és 3 nem szavazattal, nem fogadta el és az alábbi határozatot hozta:
122/2009.(XI.23.) TVMB határozat
Tárgy: A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételéről
szóló új rendelet megalkotása és a közszolgáltató kiválasztásának véleményezése
Határozat
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Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének Település-, Vállalkozásfejlesztési
és Mezőgazdasági 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. november 26.
Felelős: Babarczi Antal bizottsági elnök
A határozatról értesülnek:
1.)
2.)
3.)
4.)

Babarczi Antal bizottsági elnök
Dr. Karsai Éva jegyző
Petró Ferenc polgármester
Irattár

VIII. napirendi pont
A magyar-román-szerb hármashatár térségében létrehozandó EGTC-ben ( Banat-Triplex
Confinium EGTC) történő részvétel véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
( Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 10. számú melléklete tartalmazza )
Babarczi Antal bizottsági elnök átadja a szót Petró Ferenc polgármesternek a napirend
előadójának.
Petró Ferenc polgármester: javasolja elfogadásra az előterjesztést, mert az
együttműködésben való részvétel tágítja Önkormányzatunk határon belüli és túli
együttműködési formáit, további sikeres európai uniós forrásokhoz történő hozzájutását
bővíti,
ezáltal
településünkön
gazdasági-kulturális-társadalmi-környezetvédelmikommunikációs-üzleti együttműködések, közös partnerségi program- és projektmenedzsment
kapacitások fejlesztése, humánerőforrások közös kihasználása, kisléptékű közlekedési
infrastruktúra fejlesztések és még számos terület fejlesztésére is sor kerülhet.
A három országgal közös fejlesztések pályázásának ill. megvalósulásának az esélyei nőnek
meg, ami nekünk 1,-Ft/lakos összegbe kerül.
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
Babarczi Antal bizottsági elnök szavazásra bocsátja a magyar-román-szerb hármashatár
térségében létrehozandó EGTC-ben ( Banat-Triplex Confinium EGTC) történő részvétel
véleményezését.
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A Település-, Vállalkozásfejlesztési és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatot 5 igen
szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
123/2009.(XI.23.) TVMB határozat
Tárgy: A magyar-román-szerb hármashatár térségében létrehozandó EGTC-ben ( BanatTriplex Confinium EGTC) történő részvétel véleményezése
Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének Település-, Vállalkozásfejlesztési
és Mezőgazdasági 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 e l f o g a d j a .
2.) A Bizottság megbízza a Bizottság elnökét, hogy a Bizottsági határozatot
ismertesse a Képviselő-testülettel.

Határidő: 2009. november 26.
Felelős: Babarczi Antal bizottsági elnök
A határozatról értesülnek:
1.)
2.)
3.)
4.)

Babarczi Antal bizottsági elnök
Dr. Karsai Éva jegyző
Petró Ferenc polgármester
Irattár

A Település-, Vállalkozásfejlesztési és Mezőgazdasági Bizottság önálló napirendi pontjai
tárgyalásával folytatja a bizottsági ülést.
IX. napirendi pont
„A Homokháti Kistérség Többcélú Társulás 2009. I. félévi működéséről szóló beszámoló,
különös tekintettel a települést érintő Kistérségi feladatellátásról és a Polgármester Tanácsban
végzett tevékenységéről” c. napirendi pont véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester, Nógrádi Zoltán TT elnöke
( Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 11. számú melléklete tartalmazza )
Babarczi Antal bizottsági elnök átadja a szót Petró Ferenc polgármesternek a napirend
előadójának.
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Petró Ferenc polgármester: nem kívánja kiegészíteni az írásos előterjesztést.
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
Babarczi Antal bizottsági elnök szavazásra bocsátja „A Homokháti Kistérség Többcélú
Társulás 2009. I. félévi működéséről szóló beszámoló, különös tekintettel a települést érintő
Kistérségi feladatellátásról és a Polgármester Tanácsban végzett tevékenységéről” c.
napirendi pont véleményezését.
A Település-, Vállalkozásfejlesztési és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatot 5 igen
szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
124/2009.(XI.23.) TVMB határozat
Tárgy: „A Homokháti Kistérség Többcélú Társulás 2009. I. félévi működéséről szóló
beszámoló, különös tekintettel a települést érintő Kistérségi feladatellátásról és a
Polgármester Tanácsban végzett tevékenységéről” c. napirendi pont véleményezése
Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének Település-, Vállalkozásfejlesztési
és Mezőgazdasági 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 e l f o g a d j a .
2.) A Bizottság megbízza a Bizottság elnökét, hogy a Bizottsági határozatot
ismertesse a Képviselő-testülettel.

Határidő: 2009. november 26.
Felelős: Babarczi Antal bizottsági elnök
A határozatról értesülnek:
1.)
2.)
3.)
4.)

Babarczi Antal bizottsági elnök
Dr. Karsai Éva jegyző
Petró Ferenc polgármester
Irattár

X. napirendi pont
A helyi várások és piacok tartásának rendjéről szóló 24/2008.(IX.17.) rendelet módosításának
véleményezése
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Előadó: Dr. Karsai Éva jegyző
( Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 12. számú melléklete tartalmazza )
Babarczi Antal bizottsági elnök átadja a szót Dr. Karsai Éva jegyzőnek a napirend
előadójának.
Dr. Karsai Éva jegyző: az írásos előterjesztést nem kívánja kiegészíteni.
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
Babarczi Antal bizottsági elnök szavazásra bocsátja a helyi várások és piacok tartásának
rendjéről szóló 24/2008.(IX.17.) rendelet módosításának véleményezését.
A Település-, Vállalkozásfejlesztési és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatot 5 igen
szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
125/2009.(XI.23.) TVMB határozat
Tárgy: A helyi várások és piacok tartásának rendjéről szóló 24/2008.(IX.17.) rendelet
módosításának véleményezése
Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének Település-, Vállalkozásfejlesztési
és Mezőgazdasági 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 e l f o g a d j a .
2.) A Bizottság megbízza a Bizottság elnökét, hogy a Bizottsági határozatot
ismertesse a Képviselő-testülettel.

Határidő: 2009. november 26.
Felelős: Babarczi Antal bizottsági elnök
A határozatról értesülnek:
1.)
2.)
3.)
4.)

Babarczi Antal bizottsági elnök
Dr. Karsai Éva jegyző
Petró Ferenc polgármester
Irattár
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XI. napirendi pont
A közterületek használatáról szóló 14/2008.(IV.16.) rendelet módosításának véleményezése
Előadó: Dr. Karsai Éva jegyző
( Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 13. számú melléklete tartalmazza )
Babarczi Antal bizottsági elnök átadja a szót Dr. Karsai Éva jegyzőnek a napirend
előadójának.
Dr. Karsai Éva jegyző: az írásos előterjesztést nem kívánja kiegészíteni.
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
Babarczi Antal bizottsági elnök szavazásra bocsátja közterületek használatáról szóló
14/2008.(IV.16.) rendelet módosításának véleményezését.
A Település-, Vállalkozásfejlesztési és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatot 5 igen
szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
126/2009.(XI.23.) TVMB határozat
Tárgy: A közterületek használatáról szóló 14/2008.(IV.16.) rendelet módosításának
véleményezése
Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének Település-, Vállalkozásfejlesztési
és Mezőgazdasági 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 e l f o g a d j a .
2.) A Bizottság megbízza a Bizottság elnökét, hogy a Bizottsági határozatot
ismertesse a Képviselő-testülettel.

Határidő: 2009. november 26.
Felelős: Babarczi Antal bizottsági elnök
A határozatról értesülnek:
1.)

Babarczi Antal bizottsági elnök
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2.)
3.)
4.)

Dr. Karsai Éva jegyző
Petró Ferenc polgármester
Irattár

XII. napirendi pont
Egyebek
Több napirend, egyéb bejelentés nem volt, Babarczi Antal bizottsági elnök a Település-,
Vállalkozásfejlesztési és Mezőgazdasági Bizottság ülését 1820 –kor berekesztette.
Kmf.

Babarczi Antal
bizottsági elnök

Balogh Mária
jegyzőkönyv-vezető

