Jegyzőkönyv
Készült Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének Ügyrendi Bizottsága
2009. szeptember 7-én 800 órakor megtartott soros, nyílt ülésén.
A bizottsági ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme
Jelen van: 2 fő; Pőcze Levente bizottsági elnök, Dr. Sümegi Sándor bizottsági tag
Távol maradt: Farkas Mátyás bizottsági tag (később érkezett)
Tanácskozási joggal meghívottak: Petró Ferenc polgármester, Dr. Karsai Éva jegyző,
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Bizottságainak
tagjai és intézményeinek vezetői, Bálintné Mityók Szilvia gazdálkodási
ügyintéző
Tanácskozási joggal jelen van: Dr. Karsai Éva jegyző
Jegyzőkönyv-vezető: Balogh Mária gazdálkodási ügyintéző
Pőcze Levente bizottsági elnök megnyitja a Ügyrendi Bizottság ülését. Megállapítja, hogy az
ülésen jelen van a bizottsági elnök és 1 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:
1.)

A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatának megalkotásáról
szóló 30/2007.(XI.14.) rendelet módosításának véleményezése
Előadó: Dr. Karsai Éva jegyző

2.)

Ásotthalom község Önkormányzata képviselői
gyakorlásának Szabályzatának véleményezése
Előadó: Dr. Karsai Éva jegyző

3.)

Ásotthalom Község Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési
Szabályzatának módosításának véleményezése
Előadó: Dr. Karsai Éva jegyző

4.)

A Polgármesteri Hivatal Alapító Okirat módosításának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester

5.)

A Vagyonnyilatkozat tételről szóló Szabályzat módosításának véleményezése
Előadó: Dr. Karsai Éva jegyző

6.)

A HÉSZ felülvizsgálatának alakulásának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester

7.)

Egyebek

iratbetekintési

joga
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Az ülés napirendjére tett javaslatát szavazásra bocsátja.
Az Ügyrendi Bizottság Pőcze Levente bizottsági elnök javaslatát 2 igen szavazattal,
ellenszavazat nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozza:
24/2009.(IX.7.)ÜB határozat
Tárgy: Az Ügyrendi Bizottság 2009. szeptember 7-i ülés napirendjének megállapítása
Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének Ügyrendi Bizottsága egyetért
Pőcze Levente bizottsági elnök tárgyi indítványával és a Bizottság 2009. szeptember 7-én 800
órakor ülést tart, melynek napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg:
1.) A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatának megalkotásáról
szóló 30/2007.(XI.14.) rendelet módosításának véleményezése
Előadó: Dr. Karsai Éva jegyző
2.) Ásotthalom község Önkormányzata képviselői iratbetekintési joga gyakorlásának
Szabályzatának véleményezése
Előadó: Dr. Karsai Éva jegyző
3.) Ásotthalom Község Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési
Szabályzatának módosításának véleményezése
Előadó: Dr. Karsai Éva jegyző
4.) A Polgármesteri Hivatal Alapító Okirat módosításának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
5.) A Vagyonnyilatkozat tételről szóló Szabályzat módosításának véleményezése
Előadó: Dr. Karsai Éva jegyző
6.) A HÉSZ felülvizsgálatának alakulásának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
7.) Egyebek
A határozatról értesül:
1.) Pőcze Levente bizottsági elnök
2.) Dr. Karsai Éva jegyző
3.) Irattár
I. napirendi pont
A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatának megalkotásáról szóló
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30/2007.(XI.14.) rendelet módosításának véleményezése
Előadó: Dr. Karsai Éva jegyző
(Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 2. számú melléklete tartalmazza)
Pőcze Levente bizottsági elnök: átadja a szót Dr. Karsai Éva jegyzőnek a napirendi pont
előadójának.
Dr. Karsai Éva jegyző: nagy mértékű változás nincs amit a Bizottság nem ismerne, át kell
vezetni a titkársági osztályvezetői státusz megszüntetését és helyette a jogi, igazgatási
ügyintézői státusz létesítését, valamint a korábban már ismertetésre került Közigazgatási
Hivatal elnevezésének megváltozása Államigazgatási Hivatal elnevezésre, ez az állapot még
változhat hiszen tervezeti szinten készen van az a jogszabály, amely az Államigazgatási
Hivatalokat átalakítaná, és visszaadná az önkormányzatok törvényességi ellenőrzési jogát a
számukra, hiszen jelenleg nincs kötelező törvényességi ellenőrzés az Államigazgatási
Hivatalok jogosultságai között, tehát törvényességi észrevételt nem küldhetnek. A
gyakorlatban jelenleg szóbeli megbeszélés alatt állnak a kérdéses ügyek, ez a Hivatalvezető
Asszony jó szándékán múlik, hogy ápolja a jó kapcsolatot az önkormányzatokkal. A másik
érintett téma a képviselői iratbetekintési jog, amely egy külön napirendi pontnál még vissza
fog térni. Az Államigazgatási Hivatal a Hivatali Tájékoztatóban megjelentetett egy
szabályzati gyűjteményt, amely az önkormányzatok kötelezően ill. nem kötelezően
előállítandó szabályzatait tartalmazza. Ez az iratbetekintési jogot rendező szabályzat szerepel
a mellékletben. Ennek a rendeletnek a megalkotása úgy történik, hogy az SZMSZ 29. §.-ba
beillesztésre kerül, hogy a Képviselő-testület tagjainak van ilyen jogosultságuk, amelyet
külön szabályzat rendez. Véleménye szerint az iratbetekintési jogukat a képviselők igénybe
fogják venni, hiszen van olyan képviselő, aki munkája során egy-egy iratot meg szeretne
tekinteni, erre most már teljes mértékben a helyi jogszabályok alapján is jogosultsága lesz.
További ok az SZMSZ módosítására az ÁSOTT-TELSZO Nonprofit Kft. megszűntetése, ez
mind a Képviselő-testületi SZMSZ-ből, mind annak mellékleteiből, többek között a
vagyonnyilatkozat tételről szóló szabályzatból kikerülne, tekintettel arra, hogy 2009. június
30-val befejeződött a Társaság végelszámolása, így ezen részek hatályon kívül helyezésre
kerülnének. Jelezni kívánja, hogy a novemberi testületi ülésen a Polgármesteri Hivatal
SZMSZ-ének módosítása ismételten napirendre kerül, mert néhány szabályzat aktualizálásra
kerül ill. a gazdálkodást érintő szabályzatok kerülnek megalkotásra és néhol teljesen más
elnevezése lesz ill. többlet szabályzatok is lesznek, valamint új szakfeladatok vannak. Már
szeptember 10-től hatályba fog lépni az új Gépjármű Üzemeltetési Szabályzat, ezenkívül a
belső ellenőrzés még szabályzati szinten van rendezve, fel van sorolva a Polgármesteri
Hivatal SZMSZ-ével együtt tárgyalandó szabályzatok között, de 2007-től a társulás látja el ezt
a feladatot és a Homokháti Kistérségi Többcélú Társulás belső ellenőrzési kézikönyve
vonatkozik erre. A gazdálkodás szabályzatainak aktualizálása elkezdődött, és október 6.-ától a
gazdasági osztályvezető visszaérkezését követően, egyrészt a jogszabályoknak történő
megfelelés, másrészt átfogó szabályzat ellenőrzést kértünk a belső ellenőrtől, amely
ellenőrzésnek az időpontja év végére tehető.
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
Pőcze Levente bizottsági elnök szavazásra bocsátja a Képviselő-testület Szervezeti és
Működési Szabályzatának megalkotásáról szóló 30/2007.(XI.14.) rendelet módosításának
véleményezését
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Az Ügyrendi Bizottság a javaslatot 2 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta és az
alábbi határozatot hozta:
25/2009.(IX.7.)ÜB határozat
Tárgy:

A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatának megalkotásáról
szóló 30/2007.(XI.14.) rendelet módosításának véleményezése
Határozat

Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének Ügyrendi Bizottsága
(továbbiakban: Bizottság) megtárgyalta a tárgyi előterjesztését 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. szeptember 9.
Felelős: Pőcze Levente bizottsági elnök
A határozatról értesül:
1.)
Pőcze Levente bizottsági elnök
2.)
Dr. Karsai Éva jegyző
3.)
Petró Ferenc polgármester
4.)
Irattár
II. napirendi pont
Ásotthalom község Önkormányzata
Szabályzatának véleményezése
Előadó: Dr. Karsai Éva jegyző

képviselői

iratbetekintési

joga

gyakorlásának

(Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 3. számú melléklete tartalmazza)
Pőcze Levente bizottsági elnök: átadja a szót Dr. Karsai Éva jegyzőnek napirendi pont
előadójának.
Dr. Karsai Éva jegyző: az előző napirendi pontnál már részletezésre került a szabályzat
meglétének szükségessége.
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
Pőcze Levente bizottsági elnök szavazásra bocsátja az Ásotthalom község Önkormányzata
képviselői iratbetekintési joga gyakorlásának Szabályzatának véleményezését
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Az Ügyrendi Bizottság a javaslatot 2 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta és az
alábbi határozatot hozta:
26/2009.(IX.7.)ÜB határozat
Tárgy:

Ásotthalom község Önkormányzata képviselői
gyakorlásának Szabályzatának véleményezése

iratbetekintési

joga

Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének Ügyrendi Bizottsága
(továbbiakban: Bizottság) megtárgyalta a tárgyi előterjesztését 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. szeptember 9.
Felelős: Pőcze Levente bizottsági elnök
A határozatról értesül:
1.) Pőcze Levente bizottsági elnök
2.) Dr. Karsai Éva jegyző
3.) Petró Ferenc polgármester
4.) Irattár
III. napirendi pont
Ásotthalom Község Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzatának
módosításának véleményezése
Előadó: Dr. Karsai Éva jegyző
(Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 4. számú melléklete tartalmazza)
Pőcze Levente bizottsági elnök: átadja a szót Dr. Karsai Éva jegyzőnek napirendi pont
előadójának.
Dr. Karsai Éva jegyző: az I. napirendi pontnál kifejtette az SZMSZ módosítás
szükségességét, további kiegészítést nem kíván tenni.
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
Pőcze Levente bizottsági elnök szavazásra bocsátja az Ásotthalom Község Polgármesteri
Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításának véleményezését
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Az Ügyrendi Bizottság a javaslatot 2 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta és az
alábbi határozatot hozta:
27/2009.(IX.7.)ÜB határozat
Tárgy:

Ásotthalom Község Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési
Szabályzatának módosításának véleményezése
Határozat

Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének Ügyrendi Bizottsága
(továbbiakban: Bizottság) megtárgyalta a tárgyi előterjesztését 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. szeptember 9.
Felelős: Pőcze Levente bizottsági elnök
A határozatról értesül:
1.) Pőcze Levente bizottsági elnök
2.) Dr. Karsai Éva jegyző
3.) Petró Ferenc polgármester
4.) Irattár
Farkas Mátyás bizottsági tag megérkezett a bizottsági ülésre 806 órakor. Pőcze Levente
bizottsági elnök megállapítja, hogy 3 fő jelen van az ülés határozatképes.
IV. napirendi pont
A Polgármesteri Hivatal Alapító Okirat módosításának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 5. számú melléklete tartalmazza)
Pőcze Levente bizottsági elnök: átadja a szót Petró Ferenc távollétében Dr. Karsai Éva
jegyzőnek.
Dr. Karsai Éva jegyző: az Alapító Okirat módosításának a konkrét oka az, hogy 2010. január
1.-től, új szakfeladatrend kerül bevezetésre, amelyet szeptember 30-ig fel kell tüntetni az
Alapító Okiratban, ennek az átvezetésére is a Polgármesteri Hivatal SZMSZ-ében is sorra kell
kerülnie. A költségvetési koncepciót már az új szakfeladatokkal kell elkészíteni, ami korábbi
szakfeladatok tagozódásának négy-ötszörösére növekedését jelenti, minden bevételt és kiadást
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szét kell bontani az új szakfeladatokra, sőt még a béreket is. ( létezik olyan dolgozó, aki több
szakfeladaton végez munkát, így az ő bérét még szét is kell osztani a szakfeladatok között.)
Nehéz feladat lesz a koncepció elkészítése is, és a képviselőknek kell majd eldöntenie, hogy a
megszorítások miatti bevétel vagy normatíva kiesések miatt, milyen feladatokat nem tud az
Önkormányzat a jövőben ellátni ill. felvállalni.
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
Pőcze Levente bizottsági elnök szavazásra bocsátja a Polgármesteri Hivatal Alapító Okirat
módosításának véleményezését
Az Ügyrendi Bizottság a javaslatot 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta és az
alábbi határozatot hozta:
28/2009.(IX.7.)ÜB határozat
Tárgy: A Polgármesteri Hivatal Alapító Okirat módosításának véleményezése
Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének Ügyrendi Bizottsága
(továbbiakban: Bizottság) megtárgyalta a tárgyi előterjesztését 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. szeptember 9.
Felelős: Pőcze Levente bizottsági elnök
A határozatról értesül:
1.) Pőcze Levente bizottsági elnök
2.) Dr. Karsai Éva jegyző
3.) Petró Ferenc polgármester
4.) Irattár
V. napirendi pont
A Vagyonnyilatkozat tételről szóló Szabályzat módosításának véleményezése
Előadó: Dr. Karsai Éva jegyző
(Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 6. számú melléklete tartalmazza)
Pőcze Levente bizottsági elnök: átadja a szót Dr. Karsai Éva jegyzőnek a napirendi pont
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előadójának.
Dr. Karsai Éva jegyző: az előző napirendi pontoknál már elmondta a módosítás
szükségességének okát, további kiegészítést nem kíván tenni.
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
Pőcze Levente bizottsági elnök szavazásra bocsátja a Vagyonnyilatkozat tételről szóló
Szabályzat módosításának véleményezését
Az Ügyrendi Bizottság a javaslatot 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta és az
alábbi határozatot hozta:
29/2009.(IX.7.)ÜB határozat
Tárgy: A Vagyonnyilatkozat tételről szóló Szabályzat módosításának véleményezése
Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének Ügyrendi Bizottsága
(továbbiakban: Bizottság) megtárgyalta a tárgyi előterjesztését 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. szeptember 9.
Felelős: Pőcze Levente bizottsági elnök
A határozatról értesül:
1.) Pőcze Levente bizottsági elnök
2.) Dr. Karsai Éva jegyző
3.) Petró Ferenc polgármester
4.) Irattár
VI. napirendi pont
A HÉSZ felülvizsgálatának alakulásának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 7. számú melléklete tartalmazza)
Pőcze Levente bizottsági elnök: átadja a szót, Petró Ferenc polgármester távollétében Dr.
Karsai Éva jegyzőnek.
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Dr. Karsai Éva jegyző: a Képviselő-testület döntése alapján megkezdődött a Helyi Építési
Szabályzat felülvizsgálata, melynek keretében több egyeztetés is történt és
napi
munkakapcsolat alakult ki a felülvizsgálatban részt vevők között. A felülvizsgálatot az ÚjLépték Tervező Iroda Bt. munkatársai (Balogh Tünde tervező és Várkonyi Gábor)
végzik. Az I. fokú Építésügy képviseletében Maroster Emília építésügyi előadó
megkereséssel élt az elmúlt időszak beruházásai, bővítései miatt, mivel azok nem minden
esetben kerültek átvezetésre a Földhivatalnál.
Elmondja, továbbá hogy az állattartási rendelettel kapcsolatban több verzió volt, mely
egyeztetésre került az érintettekkel. Az egyik verzió: 2006. évben a Képviselők által
megismert, de el nem fogadott tervezet, amely szerint a helyi építési szabályzathoz igazodó,
övezetes belterületi besorolás alapján történhetett volna a belterületi állattartás. Nem került
elfogadásra, mert maradtak volna olyan területek, mint a Szent István tér és környéke, ahol
kizárólagosan csak hobbi állatot lehetett volna tartani. Ezt a verziót az Építész Asszony sem
támogatta, mert amennyiben módosul az Építési Szabályzatban az övezeti besorolás, ebben
az esetben módosul az állattartási rendelet is. A helyi rendeletek ilyen tömeges nyomon
követése a helyi lakosoktól nem elvárható, annál is inkább mivel a lakosnak övezeti
besorolásonként figyelemmel kell lenniük az adott ingatlanra vonatkozó állattartás helyi
szabályozására.
Másik verzió, amit Üllés Község Önkormányzata is követett, hogy nem készített külön
rendeletet, hanem a Helyi Építési Szabályzatba építette be az állattartással kapcsolatos
előírásokat. Nem darabszámban, hanem élőállat tömegben határozták meg a maximális
egységeket. Ez a megoldás sem a legmegfelelőbb, mivel az állattartásra vonatkozó szabályok
módosítása hasonló egyezetési-módosítási procedúrákkal járna, mint az Építési Szabályzaté.
A harmadik verzió nem osztja fel belterületet utcánkénti besorolásba, hanem egységes
szabályozást alkot. Szétbontja a nagy haszonállat-tartás, kis- és egyéb hobbi állat
kategóriákat. A mérték /mekkora állatlétszámmal határozzuk meg a belterületen tartható
kategóriákat/ meghatározása a testület hatásköre, a helyi állattartás szabályaira vonatkozó
csatolt tervezet egy vitaanyag. Kiemeli, hogy a tervezet elkészítésénél a helyi állatorvosok
véleményét figyelembe vettük, akik amellett voltak, hogy a szabályozás ne legyen túl szigorú,
mert kevés a belterületen történő állattartás. Arra kellene ösztönözni a meglévő állattartókat,
hogy a meglévő állategészségügyi szabályok kerüljenek betartásra, így pl. többek között zárt
tároló legyen kialakítva a trágya elhelyezésre. Ez nem külön épületet takar, hanem konkrétan
azt jelenti, hogy az elszivárgó trágyalé ne kerüljön bele a talajba. A tervezet tartalmazza
továbbá a belterületi ingatlanon felhalmozódott trágya mennyiségére, magasságára, valamint
rágcsálók elleni védekezésre vonatkozó rendelkezéseket. Az átmeneti rendelkezések
jogszabályi előírása nem szankcionálja azokat a gazdákat, akik jelenleg a tartható létszámon
felül tartanak állatot, hanem egy átfutási időt biztosít számukra. A rendelet hatálybalépését
követően tartalmaz szabályozást. Konkrétan azt jelenti, hogy ha az állattartó a belterületen 7
nagy haszonállatnál többet tart, akkor nem kötelezhetjük az állat eladására, levágására, egyéb
megoldásokra, pl.: tanyavásárlásra, stb. azonban az elhullott állatot nem pótolhatja. Szeretné,
ha a tervezet megvitatásra kerülne, és itt mondja el, hogy szeptember 22-én 16,00 órakor
megtörténik a helyi építési szabályzat módosítására vonatkozó lakossági tájékoztatás is,
ahol a Tervező Asszony részletesen ismerteti a Lakossággal, hogy milyen rendelkezéseket
tartalmaz az építési szabályzat módosítása és állattartási rendelet-tervezet. A lakosok
javaslatot tehetnek a vitaanyaggal kapcsolatban, figyelemmel a korábbi egyeztetések,
bizottsági üléseken elhangzott javaslatokra. A helyi újságban - október-november havi
számban - a teljes rendelet-tervezet szövege megjelenik, azzal, hogy észrevételeiket egy
meghatározott határnapig a Lakosok eljuttathatják, és ezek függvényében kerülne
beterjesztésre a végleges rendelet. Az Építési Szabályzat módosításával egyidejűleg
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szeretnénk hatályba léptetni az állattartási rendeletet is, azzal hogy a Helyi Építési Szabályzat
kihirdetését követően az állattartási rendelet alkalmazása 2 hónappal eltolódjon. Dr. Sümegi
Sándor állatorvos javasolta, hogy a 2. § (3) bekezdésében módosuljon a szabályozás, amely a
társasházak, és osztatlan közös tulajdonban lévő ingatlanok esetében arra vonatkozik, hogy
lakásonként kerüljön az állatlétszám meghatározásra. Ez azt jelenti, hogy egy helyrajzi
számon nyilván nem 7 haszonállatot, hanem 2 lakáscélú lakás esetében 14 haszonállatot
lehessen tartani. Jelezte, hogy ez felesleges rendelkezés, mivel ilyen mértékben nem fordul
elő állattartás, és ingatlanonként elegendő a 7 db nagyhaszonállat tartása, ezért ez módosításra
fog kerülni.
Jelenleg három nagyállattartó van belterületen, a zavaró tényezőt leghamarabb a közvetlen
szomszéd érzi. Tudomása szerint állattartók mindegyike rendelkezik külterületi ingatlannal
is.
Pőcze Levente bizottsági elnök: az országos beépítettség százaléka 3 %-ban van
meghatározva. A 3 %-os arányt központilag el kellene törölni. Külterületi ingatlan
esetében - 5755 m2 x 3 %-al -, a beépíthetőség mértéke 170 m2 , ami kizárja a bővítés
és egyben az állattartás lehetőségét is. A beépíthetőség mértékének módosítása indokolt.
Az állattartással összefüggésben a tarthatóság mértékéről lehet vitatkozni. A tisztaság
betartására nagyobb hangsúlyt kellene fektetni, azonban ennek ellenőrzését személy szerint
nem vállalná be. Jó szándékú tiszta szomszéd állattartási szándékát nem javasolja
korlátozni, ez esetben inkább az állatlétszám növelésére kellene törekedni. A bizottsági
ülésen már elmondta, hogy vannak olyan családok ahol, „elő kellene írni” az állattartást, és
ezáltal elképzelhető lenne az a helyzet is, hogy a szociális ellátottak köréből kikerülnének.
Állatot úgy kell tartani, hogy azzal a szomszédainkat ne zavarjuk.
A jelenlegi állattartók kedvét ne vegyük el az állattartástól. A rendelet végrehajtása sikeres
lesz-e, vagy nem, az attól függ, hogy a szabályokat komolyan veszik-e az állattartók. A
rendelet kihirdetésével még lehetnek tisztasági problémák, végrehajtása nem biztosított.
Véleménye szerint mindenképpen arra kellene nagyobb hangsúlyt fektetni, hogy a zavaró
körülményeket szüntessük meg, egyeztetni kell az illetékes állattartóval, nem veszekedni.
Az állattartókat bátorítani kellene nagyobb számú állattartásra, mert a városban nincs
lehetőség
ilyen jellegű tevékenység folytatására. Évekkel ezelőtt jelezte, hogy a jobb
minőségű földterületek erdősítése nem biztos, hogy a legjobb megoldás. A bemutatott térkép
a zöld területeket pontosan jelöli. Napjainkban már érződik, hogy Ásotthalmon a külterületi
zöldterületek felülete egyre nagyobb lesz.
Dr. Sümegi Sándor bizottsági tag: javaslom, hogy osztott telek esetében ne lehessen
lakásonként 7 nagy haszonállatot tartani, hanem itt 1 ingatlannak minősüljön és összesen 7
állat legyen tartható. A társasházak úgyis saját Alapító Okiratban rendezik az állattartási
szabályokat.
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
Pőcze Levente bizottsági elnök szavazásra bocsátja a HÉSZ felülvizsgálatának alakulásának
véleményezését
Az Ügyrendi Bizottság a javaslatot 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta és az
alábbi határozatot hozta:
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30/2009.(IX.7.)ÜB határozat
Tárgy: A HÉSZ felülvizsgálatának alakulásának véleményezése
Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének Ügyrendi Bizottsága
(továbbiakban: Bizottság) megtárgyalta a tárgyi előterjesztését 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. szeptember 9.
Felelős: Pőcze Levente bizottsági elnök
A határozatról értesül:
1.) Pőcze Levente bizottsági elnök
2.) Dr. Karsai Éva jegyző
3.) Petró Ferenc polgármester
4.) Irattár
VII. napirendi pont
Egyebek
Dr. Karsai Éva jegyző: 2009. október 5.-én rendkívüli Képviselő-testületi ülés lesz, mert már
túl van a hiánypótláson is a két közösségi tér közbeszerzési eljárása, és október 6.-án kell
eredményt hirdetni. Október 5.-én 15 órakor lenne Bíráló Bizottsági ülés, majd 1530 órakor
egy rendkívüli testületi ülés, melynek már kettő napirendi pontja a Kissori és a Gátsori
Közösségi Térnek a döntése. Polgármester Úr mindkét közbeszerzési eljárásnál Dr. Szőllősi
Béla műszaki szakértőt kérte fel.
Több napirend, egyéb bejelentés nem volt, Pőcze Levente bizottsági elnök az Ügyrendi
Bizottság ülését 830-kor berekesztette.
Kmf.
Pőcze Levente
bizottsági elnök

Balogh Mária
jegyzőkönyv-vezető

