Jegyzőkönyv
Készült Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Tulajdonosi
Bizottsága 2009. szeptember 7-én 1415 órakor megtartott rendkívüli nyílt ülésén.
A bizottsági ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme
Jelen van: 5 fő; Polner Frigyesné bizottsági elnök, Rózsa József, Dobák Sándor, Babarczi
Antal, Balog Ilona bizottsági tagok
Távol maradt: 2 fő; Tóth István, Tóthné Vas Gabriella bizottsági tagok (távolmaradásukat
előre jelezték)
Tanácskozási joggal meghívottak: Petró Ferenc polgármester, Dr. Karsai Éva jegyző,
Ásotthalom
Község
Önkormányzata
Képviselő-testületének
és
Bizottságainak tagjai és intézményeinek vezetői, Gajdánné Szatmári Mária
könyvvizsgáló, Nógrádi Zoltán Homokháti Kistérség Többcélú Társulás
Elnöke, Bálintné Mityók Szilvia gazdálkodási ügyintéző, kontírozó
könyvelő, Csótiné Ördögh Edit HKTT Szoc. és Gyermekjóléti Központ mb.
vezetője, Juhász Róbert belső ellenőr, Rigó Attila osztályvezető a K&H
Bank Zrt. részéről, Boros Árpád Csongrád Megyei Kegyeleti Kft. Ügyvezető
igazgatója, Ábrahám Zoltán PANAGRO 2000 Kft. ügyvezetője, Duka Félix
EGY-MÁSÉRT Ifjúsági és Közösségfejlesztő Egyesület elnöke, Dr.
Schemmel Ágnes és Delgado Jorge az ÉLET Kkt. részéről, Dr. Herczeg
István JÉMED Bt. részéről, Szabó Attila vezető karbantartó, Németh Attila
ÁSOTT-TELSZO Nonprofit Kft. végelszámolója.
Tanácskozási joggal jelen van: Dr. Karsai Éva jegyző, Bálintné Mityók Szilvia gazdálkodási
ügyintéző, kontírozó könyvelő, Gajdánné Szatmári Mária könyvvizsgáló,
Pőcze Levente képviselő, Kiss Sándor képviselő, Németh Attiláné OMEB
tag, Balogh Sándor OMEB tag, Fröhlich András TVMB tag, Dr. Hadfiné
Böjthe Gabriella Kiss Ferenc Ált. Isk. igazgató, Bókáné Szilágyi Mária
óvodavezető, Kovács-Tanács Istvánné Petőfi Sándor Művelődési Ház és
Könyvtár igazgatója, Szabó Attila Műszaki vezető karbantartó.
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 5 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 „327/2008.(XII.22.) KT határozat 1.) e.) pontjának módosítása –Közhírhalom
ára - ”c. napirendi pont véleményezése
Előadó: Kovács-Tanács Istvánné igazgató
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2.)

A HÉSZ felülvizsgálatának alakulásának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester

3.)

„Tájékoztató a normatív állami hozzájárulások
ellenőrzéséről” c. napirendi pont véleményezése
Előadó: Dr. Karsai Éva jegyző

4.)

„Belső ellenőri tájékoztató a céljelleggel átadott pénzeszközök felhasználásáról”
c. napirendi pont véleményezése
Előadó: Dr. Karsai Éva jegyző

5.)

Az Önkormányzat aktuális pénzügyi
véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester

6.)

A számlavezető és hitelnyújtó bank beszámolójának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester

7.)

Az Önkormányzat tulajdonában lévő Ásotthalom, Bartók u. 31. szám alatti
ingatlan bérbeadására benyújtott pályázatok elbírálásának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester

8.)

Az Önkormányzat tulajdonában lévő Ásotthalom, Bartók u. 31. szám alatti
ingatlan értékesítésére benyújtott pályázatok elbírálásának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester

9.)

„Pályázat kiírása az Önkormányzat tulajdonában lévő Ásotthalom, Bartók u. 31.
szám alatti ingatlan értékesítésére” c. napirendi pont véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester

elszámolásának

helyzetéről

szóló

belső

tájékoztató

10.) „Pályázat kiírása az Önkormányzat tulajdonában lévő Ásotthalom, Bartók u. 31.
szám alatti ingatlan bérbeadására” c. napirendi pont véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
11.) Az önkormányzati tulajdonrésszel rendelkező Társaságok beszámolójának
véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
12.) Kiss Ferenc Általános Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Napközi
Otthonos Óvoda 2009. évi költségvetésének módosításának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
13.) Az Önkormányzat 2009. I. félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztató
véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
14.) Az Önkormányzat 2009. évi költségvetési rendelet módosításának
véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
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15.) „Pályázat kiírása „a volt ÁSOTT-TELSZO Nonprofit Kft. irodahelységének”
bérbeadására” c. napirendi pont véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
16.) A Homokhát TV 1 éves munkájáról szóló tájékoztató véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
17.) Faluőri Szolgálat felállításának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
18.) A Településüzemeltetési és Műszaki Szolgálat gazdasági és tevékenységi
beszámolójának véleményezése
Előadó: Dr. Karsai Éva jegyző
19.) Egészségház megvalósításának II.
véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
20.)

ütemére

pályázat

benyújtásának

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

21.) Az ÁSOTT-TELSZO Nonprofit Kft. „v.a.” végelszámolásának alakulásának
véleményezése
Előadó: Németh Attila végelszámoló
Az 1.) – 2.) napirendi pontok megtárgyalása közösen történik Ásotthalom Község
Önkormányzata Képviselő-testülete Oktatási, Művelődési és Egészségügyi Bizottságával.
Az 16.) - 21.) napirendi pontok megtárgyalása közösen történik Ásotthalom Község
Önkormányzata Képviselő-testülete Település-, Vállalkozásfejlesztési és Mezőgazdasági
Bizottságával.
A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság Polner Frigyesné bizottsági elnök javaslatát 5 igen
szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozza:
122/2009.(IX.7.) PTB határozat
Tárgy:

A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság 2009. szeptember 7-i
napirendjének megállapítása

nyílt ülés

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. szeptember 7-én 1415
órai kezdettel nyílt ülést tart, melynek napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg:
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1.)

A „327/2008.(XII.22.) KT határozat 1.) e.) pontjának módosítása –Közhírhalom
ára – ” c. napirendi pont véleményezése
Előadó: Kovács-Tanács Istvánné igazgató

2.)

A HÉSZ felülvizsgálatának alakulásának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester

3.)

„Tájékoztató a normatív állami hozzájárulások
ellenőrzéséről” c. napirendi pont véleményezése
Előadó: Dr. Karsai Éva jegyző

4.)

„Belső ellenőri tájékoztató a céljelleggel átadott pénzeszközök felhasználásáról”
c. napirendi pont véleményezése
Előadó: Dr. Karsai Éva jegyző

5.)

Az Önkormányzat aktuális pénzügyi
véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester

6.)

A számlavezető és hitelnyújtó bank beszámolójának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester

7.)

Az Önkormányzat tulajdonában lévő Ásotthalom, Bartók u. 31. szám alatti
ingatlan bérbeadására benyújtott pályázatok elbírálásának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester

8.)

Az Önkormányzat tulajdonában lévő Ásotthalom, Bartók u. 31. szám alatti
ingatlan értékesítésére benyújtott pályázatok elbírálásának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester

9.)

„Pályázat kiírása az Önkormányzat tulajdonában lévő Ásotthalom, Bartók u. 31.
szám alatti ingatlan értékesítésére” c. napirendi pont véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester

elszámolásának

helyzetéről

szóló

belső

tájékoztató

10.) „Pályázat kiírása az Önkormányzat tulajdonában lévő Ásotthalom, Bartók u. 31.
szám alatti ingatlan bérbeadására” c. napirendi pont véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
11.) Az önkormányzati tulajdonrésszel rendelkező Társaságok beszámolójának
véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
12.) Kiss Ferenc Általános Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Napközi
Otthonos Óvoda 2009. évi költségvetésének módosításának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
13.) Az Önkormányzat 2009. I. félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztató
véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
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14.) Az Önkormányzat 2009. évi költségvetési rendelet módosításának
véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
15.) „Pályázat kiírása „a volt ÁSOTT-TELSZO Nonprofit Kft. irodahelységének”
bérbeadására” c. napirendi pont véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
16.) A Homokhát TV 1 éves munkájáról szóló tájékoztató véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
17.) Faluőri Szolgálat felállításának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
18.) A Településüzemeltetési és Műszaki Szolgálat gazdasági és tevékenységi
beszámolójának véleményezése
Előadó: Dr. Karsai Éva jegyző
19.) Egészségház megvalósításának II.
véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester

ütemére

pályázat

benyújtásának

20.) Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló
19/2007.(VI.27.) KT rendelet módosításának véleményezése
Előadó: Dr. Karsai Éva jegyző
21.)

Az ÁSOTT-TELSZO Nonprofit Kft. „v.a.” végelszámolásának alakulásának
véleményezése
Előadó: Németh Attila végelszámoló

A határozatról értesülnek:
1.) Polner Frigyesné bizottsági elnök
2.) Dr. Karsai Éva jegyző
3.) Petró Ferenc polgármester
4.) Irattár
Az 1.) – 2.) napirendi pontok megtárgyalása közösen történik Ásotthalom Község
Önkormányzata Képviselő-testülete Oktatási, Művelődési és Egészségügyi Bizottságával.
A 16.) - 21.) napirendi pontok megtárgyalása közösen történik Ásotthalom Község
Önkormányzata Képviselő-testülete Település-, Vállalkozásfejlesztési és Mezőgazdasági
Bizottságával.
I. napirendi pont
A „327/2008.(XII.22.) KT határozat 1.) e.) pontjának módosítása –Közhírhalom ára – ” c.
napirendi pont véleményezése
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Előadó: Kovács-Tanács Istvánné igazgató
(Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 2. számú melléklete tartalmazza)
Polner Frigyesné bizottsági elnök: felkéri a napirend előadóját, ha óhajtja, egészítse ki az
írásbeli előterjesztést.
Kovács-Tanács Istvánné igazgató: A „Közhír-halom” című helyi újság előállításának
költségei az időközben bekövetkezett ÁFA módosulás (5 %-ról - 25 %-ra) miatt
megnövekedtek, mely indokolttá tette a helyi újság árának módosítását.
Kiss Sándor bizottsági tag: A helyi újság mennyi példányban készül?
Kovács -Tanács Istvánné igazgató: Kérdésre válaszolva elmondja, hogy a
600 példányban jelenik meg.

Közhír-halom

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Polner Frigyesné bizottsági elnök szavazásra bocsátja a „327/2008.(XII.22.) KT határozat 1.)
e.) pontjának módosítása –Közhírhalom ára – ” c. napirendi pont véleményezését.
A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság a javaslatot 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
123/2009.(IX.7.) PTB határozat
Tárgy:A „327/2008.(XII.22.) KT határozat 1.) e.) pontjának módosítása –Közhírhalom ára –”
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.
Határidő: 2009. szeptember 9.
Felelős: Polner Frigyesné PTB elnök

7

A határozatról értesülnek:
1.) Polner Frigyesné bizottsági elnök
2.) Dr. Karsai Éva jegyző
3.) Petró Ferenc polgármester
4.) Irattár
II. napirendi pont
A HÉSZ felülvizsgálatának alakulásának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 3. számú melléklete tartalmazza)
Polner Frigyesné bizottsági elnök: Felkéri a napirend előadóját, ha óhajtja, egészítse ki az
írásbeli előterjesztést.
Petró Ferenc polgármester: A Képviselő-testület döntése alapján megkezdődött a Helyi
Építési Szabályzat felülvizsgálata, melynek a 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. A helyi érdekek képviseletéhez segítséget nyújtanak az Állatorvosok, Erdészek, és
természetesen a Jegyző Asszony. Új ötletek mindig vannak, melyeket továbbítani kell a
Tervező Asszonynak. 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. Itt szeretné Babarczi Antal Képviselő Úr
segítéségét kérni az átvezetések lerendezése érdekében. Maradtak olyan pontok, amelyek
még nem tisztázottak, illetve lehetnek még egyéb javaslatok is, amelyeket célszerű lenne
beépíteni a munkaanyagba, erre szeptember 9-én 2 órakor lehetőség lesz.
Dr. Karsai Éva jegyző: Elmondja, 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
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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 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.
Dobák Sándor bizottsági tag: Két dolgot kíván jelezni. Régóta foglalkozik az erdőtelepítések
nem megfelelő szabályozásával, mert jelenleg bárhol lehet erdőt ültetni. A nagymértékben
elszaporodott erdőtelepítések megakadályozzák a szomszédos földterületen történő növények
termesztését, mivel árnyékol és a talaj vízháztartását is befolyásolja. Megfelelő keretet
kellene az erdősítéseknek adni. Nem látja, hogy az állami kézbe - életjáradékért – visszaadott
jelentős mértékű – több hektár - földterületek megművelését, illetve arról sem lehet tudni,
hogy azok hol helyezkednek el. Vannak olyan területek is, ahol több száz tulajdonos van, és
ezért szinte lehetetlen a terület megfelelő hasznosítása, állandóan parlagfüves, gyomos.
Véleménye szerint ezeknek a területeknek a sorsára is figyelni kellene a Helyi Építési
Szabályzat megalkotásakor.
Az állattartási rendelettel nincs megelégedve, főleg a 7 nagyhaszonállat tartásának
lehetőségével kapcsolatban. Egy- két szarvasmarha, ló, valamint szaporulat tartásának
engedélyezésével egyetért. Elképesztő lehet a környezetre gyakorolt 7 nagyállat hatása a
belterületen, ha rosszak a tartási feltételek. A kishaszonállat, ezen belül a sertés: ami két
anyakoca, valamint annak 2 szeri szaporulata - hozzávetőleg akár 40 db sertés is lehet. A
hobbi állatokról annyit, hogy le kellene szabályozni a belterületi eb tartás darabszámát is,
mivel szerinte 2 kutyánál többet belterületen nem célravezető tartani. Életszerűvé kellene
tenni a tarthatóság pontos számszaki mértékét. A nagy haszonállatok tartása a közvetlen
környezetre kellemetlenségekkel járhat, a szomszédos ingatlanoknál több a légy, nem
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beszélve talajfertőzésről és egyéb jellegű környezetet is érintő fertőzések kialakulásáról,
főleg a veteményeskertekben történő termesztett növényekre. Az egyéb szabályozásnál
szereplő trágyahalom magasságának konkrét meghatározása nem megoldás, korlátozni kell a
belterületi tarthatóság számszaki mértékét. A szeptember 22-i lakossági egyeztetésen lesznek
viták a darabszámmal kapcsolatban, ha marad a 7 nagyhaszonállat tartásának
engedélyezése. Úgy ítéli meg, hogy aki több nagytestű állatot kíván tartani, annak tanyai
ingatlanán kellene elhelyeznie azokat.
Petró Ferenc polgármester: Egyeztetetett az állatorvosokkal, akik egyetértettek abban, hogy
faluról van szó, és ezért ne legyenek szigorúan behatárolva a tartási szabályok. Ha nincs
munkahely, akkor többen próbálkoznak állattenyésztéssel megélhetés céljából. Több
szarvasmarha esetén gyakorlat, ha nem fejnek, akkor borjút vesznek a tehén alá, így a
nagyállat létszáma megszaporodik.
Dobák Sándor bizottsági tag: Itt kérdés, hogy a szomszédot zavarja vagy nem, és ezt nem
az állatorvos feladata eldönteni, hanem a szomszédos ingatlanok lakóinak.
Az
állattartóknak nem a község központi részén kellene nagymennyiségű szarvasmarhát tartani,
hanem a település belterületén kívül. A tanyavásárlás csekély összegből megoldható.
Dr. Karsai Éva jegyző: Jelenleg három nagyállattartó van belterületen, a zavaró tényezőt
leghamarabb a közvetlen szomszéd érzi. Tudomása szerint állattartók mindegyike
rendelkezik külterületi ingatlannal is.
Kiss Sándor képviselő: A rendelet keretet ad, az abban foglaltak betartatása és betartatása
fontos. Véleménye szerint lehet a szarvasmarhát megfelelő körülmények között tartani, úgy
is, hogy a közvetlen környezetre nincs káros hatása, és nincs veszekedés a szomszéddal ezzel
összefüggésben, elsősorban a kellemetlen szagok, legyek miatt. A rendeletben szabályozott
tartási feltételek és korlátozások ellenőrzése kinek a feladata, ne csak akkor merüljön fel az
ellenőrzés fontossága, ha a szomszéddal problémánk keletkezett, hanem évközben is kapjon
kiemelt figyelmet az állattartó. Az állatorvoson kívül a lakóknak is tudniuk kell a településen
megtalálható nagyállattartókról. Minden lakásnál megtalálható kutya, és nagyobb számban
jellemző, mint a sertések. A szabályokat be kell tartani, melyet tudatni kell a település
lakóival a helyi újságban.
Polner Frigyesné bizottsági elnök: Az erdővel kapcsolatban elmondja, hogy az
életjáradékért leadott állami földterületek nem összefüggő területek, 0,5 ha - 1,5 ha
nagysággal bírnak. Így együtt gyakorlatilag nincs nagy terület, összefüggő területek
kialakítására, tömbösítésre nincs mód. Önkormányzatoknál szociális jellegű földjuttatás
keretében művelésre adhatók ezek a földterületek. A fenti területek állami kézbe kerültek, az
Állami Erdészeti Rt.-nek kiadta az MNV. Zrt. erdősítés céljára, a tömbösítés ezáltal nem
megvalósítható.
Dobák Sándor bizottsági tag: Gyomosak az életjáradékért leadott területek, művelésüket
meg kellene oldani, önkormányzati kezelés (művelés) alá kellene vonni. A Helyi Építési
Szabályzatban célszerű lenne konkrétan megjelölni, hogy hol lehet erdőt telepíteni. Jó lenne,
ha csak olyan területen lehetne erdőt ültetni, ahol a terület AK értéke alacsony. Az erdő
szomszédságában lehetetlen a mezőgazdasági termelés, az erdő ültetésnek a szomszédok
nem örülnek. A gazdálkodás lehetőségét meg kellene tartani, az elnéptelenedést a
külterületen meg kell akadályozni.
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Fackelmann István alpolgármester: Az idő kereke visszatekerésének figyelembevételével
- 15 évvel ezelőtt - nem lehetett volna állattartási rendeletet alkotni, akkor nagy bajban
lennénk. Abban az időben mind belterületen, mind pedig külterületen sokkal több volt az
állat. Napjainkra lecsökkent az állatállomány és ennek ellenére kellemetlenséget okoz,
irritáló. A korábbi időkben nem volt irritáló a szag, mert szinte minden háztartásban volt
állatállomány. A gondos gazdák voltak akkor is, és most is. Véleménye szerint az
állatlétszám növelésének kötelezettségéről kellene beszélni, nem pedig a korlátokról. A
sertéseknél vannak legyek, elszaporodásuk előfordul. A nagyállattartás számszaki
behatárolásáról közvéleményt meg kell hallgatni. Készülni kell az állattartási lehetőségek
javulására is, talán lesznek olyan lakosok, akik a későbbiekben meggondolják magukat és
állattartással kívánnak foglalkozni, kiegészítő jövedelemszerzés céljából.
A Helyi
Birtokhasznosítási Bizottság megalakult, hosszú időn keresztül nem érkezett jelzés és
feladat
az életjáradékért leadott földekkel kapcsolatban. Nyári Károly Úrtól kértünk
tájékoztatást az ügyben. Véleménye szerint további erődterületek kijelölésére vonatkozó
nemleges javaslatot az anyag tartalmazza. Az Unió a mezőgazdasági területeken történő
erőtelepítéseket támogatja, ebben nem korlátoz senkit. Országunkban cél egy magasabb %-os
arányú erdőterület elérése. Az Építési Szabályzattal összefüggésben: az országos
beépítettség százaléka 3 %-ban van meghatározva, mértékének felemelésére korábban is tett
javaslatot. 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.
Balogh Ilona bizottsági tag: az elhangzottakkal egyetért, a számos állat tartása és egyéb
állatok, méhek problémát okozhatnak a belterületen. Véleménye szerint az Építési
Szabályzatban erről is rendelkezni kellene.
Dr. Karsai Éva jegyző: Felvetésre válaszolva elmondja, hogy a méhállományok védelméről
és a mézelő méhek egyes betegségeinek megelőzéséről és leküzdéséről szóló FVM rendelet
2. §-a alapján kötelező a méhészkedést bejelenteni a települési jegyzőnél, aki a méhészt
nyilvántartásba veszi.
Pőcze Levente képviselő: 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.
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Dobák Sándor bizottsági tag: Sajnálatos tény, hogy a külterületi erdősítések mértéke egyre
nő, és tudott az is, hogy az erdőtulajdonosok több mint 30 %-a nem ásotthalmi illetőségű. Az
erdőtelepítések során a szomszédoknak nincs beleszólásuk a terület hasznosításába, és nem is
foglalkoznak a szomszédok véleményével, egyetértésük nem szükséges a telepítés
végrehajtásához. Erre jó példa a saját területe, ahol szőlőt telepített és az erdősítés miatt
öntöznie kellett. Ugyanez a helyzet más növényfajtákkal kapcsolatban, főleg Gátsor
környékén, ahol jelentősen megnőtt az erdőterületek felülete. Építésügyben meg kell kérdezni
a szomszédot, de az erőtelepítésnél nem. Ez az eljárás nem megfelelő, ki kellene terjeszteni
az erdősítések esetében is a szomszédok tájékoztatását. Az állattartással kapcsolatban
elmondja, hogy az állatokat naponta többször is tisztán kell tartani, ezzel megelőzhetőek
bizonyos problémák. A rendeletet el kell fogadni, abban az esetben is, ha a rendelkezések
betartása és betarttatása nem egyszerű. Szankcionálásról akkor beszélhetünk, ha arra a
rendelet módot ad és az abban foglalt szabályok megsértése pénzbírsággal sújtható.
Napjainkban a légyírtó szerek már nem igazán hatásosak, régen ez a probléma egy egyszerű
hátipermetezéssel megoldódott.
Petró Ferenc polgármester: Röviden összefoglalva elmondja, hogy 15 évvel ezelőtt
meglévő állatállomány 25-30 db sertés tartása estében nem volt panasz a szomszédok
részéről, nem jelentgették egymást. Örülne annak, ha napjainkban is jellemző lenne az
évekkel ezelőtti állatlétszám. Naponta többször ki kell trágyázni, akkor nincs ok panaszra.
Most is van olyan család, ahol több birka, tehén, ló és sertés is van, de mégsem jön a
szomszéd feljelentést tenni, mert a tisztántartás biztosított. A helyi állattartási szabályok
megsértése pénzbírsággal sújtható, vagy marad az a megoldás, amikor az állattartó
külterületre telepíti ki az állományát, de ez esetben sincs felmentés trágyázás alól.
Véleménye szerint nem szabad korlátozni az állattartás mértékét.
Babarczi Antal bizottsági tag: A korlátozás miatt az oktatási-egészségügyi-művelődési
egyéb intézményeknél, valamint azok 50 m-es körzetében lehetnek viták, mert kérdés, hogy
mi számít
50 méteren belüli ingatlannak. Javasolja, hogy mellékletben legyen
meghatározva, utca, házszám megjelölésével azon érintett telkek köre, ahol nagy
haszonállatot tartása tilos.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Polner Frigyesné bizottsági elnök szavazásra bocsátja a
alakulásának véleményezését.

HÉSZ felülvizsgálatának

A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság a javaslatot 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

124/2009.(IX.7.) PTB határozat
Tárgy: A HÉSZ felülvizsgálatának alakulásának véleményezése
Határozat
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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. szeptember 9.
Felelős: Polner Frigyesné PTB elnök
A határozatról értesülnek:
1.) Polner Frigyesné bizottsági elnök
2.) Dr. Karsai Éva jegyző
3.) Petró Ferenc polgármester
4.) Irattár
A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság önálló napirendi pontjainak megtárgyalásával folytatja a
bizottsági ülést.
III. napirendi pont
„Tájékoztató a normatív állami hozzájárulások elszámolásának belső ellenőrzéséről” c.
napirendi pont véleményezése
Előadó: Dr. Karsai Éva jegyző
(Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 4. 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 hangzott el.
Polner Frigyesné bizottsági elnök szavazásra bocsátja a „Tájékoztató a normatív állami
hozzájárulások elszámolásának belső ellenőrzéséről” c. napirendi pont véleményezését.
A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság a javaslatot 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
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125/2009.(IX.7.) PTB határozat
Tárgy: „Tájékoztató a normatív állami hozzájárulások elszámolásának belső ellenőrzéséről”
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.
Határidő: 2009. szeptember 9.
Felelős: Polner Frigyesné PTB elnök
A határozatról értesülnek:
1.) Polner Frigyesné bizottsági elnök
2.) Dr. Karsai Éva jegyző
3.) Petró Ferenc polgármester
4.) Irattár
IV. napirendi pont
„Belső ellenőri tájékoztató a céljelleggel átadott pénzeszközök felhasználásáról” c. napirendi
pont véleményezése
Előadó: Dr. Karsai Éva jegyző
(Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 5. 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 hangzott el.
Polner Frigyesné bizottsági elnök szavazásra bocsátja a „Belső ellenőri tájékoztató a
céljelleggel átadott pénzeszközök felhasználásáról” c. napirendi pont véleményezését.
A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság a javaslatot 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
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126/2009.(IX.7.) PTB határozat
Tárgy: „Belső ellenőri tájékoztató a céljelleggel átadott pénzeszközök felhasználásáról” 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.
Határidő: 2009. szeptember 9.
Felelős: Polner Frigyesné PTB elnök
A határozatról értesülnek:
1.) Polner Frigyesné bizottsági elnök
2.) Dr. Karsai Éva jegyző
3.) Petró Ferenc polgármester
4.) Irattár
V. napirendi pont
Az Önkormányzat aktuális pénzügyi helyzetéről szóló tájékoztató véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 6. számú melléklete tartalmazza)
Polner Frigyesné bizottsági elnök: átadja a szót Petró Ferenc polgármesternek, a napirendi
pont előadójának.
Petró Ferenc polgármester: az Önkormányzat pénzügyi helyzete sajnos továbbra is nagyon
kedvezőtlen, bár állami normatívaként a szokásos 23-24 mFt helyett 31-32 mFt-ot kapott az
Önkormányzat, a nehéz helyzetet ez nem oldotta meg. A felhalmozódott kifizetetlen számlák
sokaságának csökkentésére fordítottuk ezt a bevételt. Nagyon nagy szükség volna a
Működésképtelen támogatásban igényelt összeg teljes nagyságának elnyerésére.
Dr. Karsai Éva jegyző: az előterjesztésben szerepel, az a kötelessége a polgármesternek és a
Képviselő-testületnek is, hogy 60 napnál régebbi lejáratú számlatartozás nem lehet, mert
kötelező az adósságrendezési eljárás megindítása. Folyamatosan kell figyelni a fizetési
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határidők ezen szempont szerinti lejáratát és folyamatosan kell kérni a haladékot is. Nem
mindegyik szállító méltatja válaszra a kérést, válasz esetén pedig a késedelmi kamatok
felszámítása mindennapos, valamint az átutalás helyett az azonnali készpénzfizetési számla
kiegyenlítési módot fogadják csak el. A fizetési halasztás kérésnek az lett a következménye,
hogy 58%-kal meghaladta az Önkormányzat az adósság keletkeztetési állományát, amit az
Ötv. előír a számunkra. Ezt a könyvvizsgáló féléves beszámolóval kapcsolatos jelentése is
tartalmazza.
A mórahalmi kerékpárút 15 mFt-os, támogatási összeggel kapcsolatosan Polgármester Úr
már jelezte, hogy a fizetési határidő módosítása szükségessé vált. Ebben a támogatásos
esetben utasításra történt az ellenjegyzés, a teljes összeg felhasználásra kerül már egyéb
célokra. A 15 mFt-ból a későbbiekben 10 mFt várható vissza különböző pályázatokból, a
fennmaradó 5 mFt-ot az Önkormányzatnak kell a szeptemberi adóbevételekből elkülönítenie a
visszafizetésre. További több mint 2 mFt-ot kell iparűzési adó túlfizetésként visszafizetni egy
vállalkozónak. Több mint egymillió Ft a szabálytalansági eljárás során feltárt visszafizetési
kötelezettség, amelyre Polgármester Úr már több alkalommal írt kérelmet az összeg
elengedésére. A beszerzett számítógép, ugyan fizikálisan megvan, de a számlát nem akarják
elfogadni. További 316.840,- Ft-ot kell visszafizetni amely a HEFOP 2.3.2.1. pályázat miatt,
amelyet 2004-ben nyújtottak be. Több korábban beadott pályázat esetében az inkasszó jog
nemcsak a költségvetési számlára van megadva, hanem az összes akkor létező számlára. Az
inkasszó érvényesítője nem veszi figyelembe, hogy azóta a számla neve megváltozott, minden
létező számláról leemeli az érvényesítendő összeget, így összesen a behajtandó összeg
háromszorosát emelte le az Önkormányzattól is. A jövőben nem lehet a pályázatoknál
inkasszójogot csak kizárólag a költségvetési számlára megadni és arra a számlára, amely az
adott pályázathoz lett megnyitva. Szinte követhetetlen, hogy melyik pályázathoz, melyik
számla lett megadva, ezért a számlavezető pénzintézettől kellett kikérni a
felhatalmazóleveleket, amelyekből kiderül, a terhelhető számlák köre. Többek között ilyen a
HEFOP 2.3.2.1. pályázat is, amely az akkori Gondozási Központ koordinálásában SZITI,
TÁMASZ és egyéb civil szervezetekkel közösen került beadásra. A 316.840,- Ft esetében az
sem tudható, hogy milyen okból kifolyólag kell visszafizetni az összeget, mert jelenleg csak
egy egyenlegközlő levél érkezett. Valakinek kellett kapnia a szabálytalansági
jegyzőkönyvből, amely alapján ez a visszafizetés keletkezett. A pályázati anyag nem található
a Hivatalban, csupán 1 darab helyszíni ellenőrzési jegyzőkönyv, amely pénzügyi adatot nem
tartalmaz. A fenti összeget napokon belül el kell utalni, ellenkező esetben ismét az összes
számláról inkasszálják ezt az összeget.
A polgármester és a mellette dolgozó kolleganő napok óta próbálja kideríteni, hogy melyik
pályázatot ki nyújtotta be, mert nem találhatóak meg a pályázati anyagok. Az sem mellékes,
hogy nemcsak az Önkormányzat által benyújtott pályázatok tekintetében felel anyagilag,
hanem azoknál a pályázatoknál, amelyeknél az Önkormányzat, mint konzorciumi partner
szerepel. Tehát a civil szervezet által beadott pályázatoknál, ahol az Önkormányzat „csak”
konzorciumi partner, akkor is felel anyagilag, nemcsak az elszámolásig tart, hanem a pályázat
követési idejében is.
Kása Gabriella HKTT Integrált Szoc. és Gyermekjóléti Központ tagintézményvezető: a
visszafizetendő összeggel kapcsolatosan még nem kapott konkrét tájékoztatást a TÁMASZ
Egyesülettől.
Bálintné Mityók Szilvia gazdálkodási ügyintéző: telefonon egyeztetett az ESZA
osztályvezetőjével, aki az ellenőrzésekben részt vett. Elmondta, hogy ők valójában megkérik
az összes számlaszámot, amelybe a saját bevételi számlák is beletartoznak, de más pályázatok

16
számláit nem lehet megterhelni. 7 db HEFOP-os pályázat került benyújtásra, ebből kettőnél
fordult elő probléma. A TÁMASZ Egyesülettel egyeztetett, hétfőre ígérték a pályázatokkal
kapcsolatos információkat. A visszafizetéssel kapcsolatban az ESZA Kht-val is felvette a
kapcsolatot, ahonnan szintén ígértek információt a pályázatokkal kapcsolatosan. 2 db 2006-os
pályázatot már lezártak, ott nem keletkezett visszafizetési kötelezettség.
Balog Ilona bizottsági tag távozik a bizottsági ülésről.
Polner Frigyesné bizottsági elnök megállapítja, az ülésen 4 tag jelen van, a bizottság
határozatképes.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Polner Frigyesné bizottsági elnök szavazásra bocsátja az Önkormányzat aktuális pénzügyi
helyzetéről szóló tájékoztató véleményezését.
A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság a javaslatot 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
127/2009.(IX.7.) PTB határozat
Tárgy: Az Önkormányzat aktuális pénzügyi helyzetéről szóló tájékoztató 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. szeptember 9.
Felelős: Polner Frigyesné PTB elnök
A határozatról értesülnek:
1.) Polner Frigyesné bizottsági elnök
2.) Dr. Karsai Éva jegyző
3.) Petró Ferenc polgármester
4.) Irattár
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VI. napirendi pont
A számlavezető és hitelnyújtó bank beszámolójának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 7. 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. Rigó Attila a
testületi ülésen részt fog venni, az anyag előkészítésében részt vevő Bálintné Mityók
Szilviának átadja a szót.
Bálintné Mityók Szilvia gazdálkodási ügyintéző: az írásos előterjesztés részletesen bemutatja
a hitelállomány alakulását, és az azt befolyásoló kamat ill. árfolyamváltozásokat is. Rigó
Attila osztályvezető a Bank képviseletében a szerdai testületi ülésen elmondja az
Önkormányzat megítélését a Bank részéről.
Dr. Karsai Éva jegyző: a tavalyi közbeszerzés elindításakor kiszámította a Könyvvizsgáló
Asszony az adósság keletkeztetési határt, (amely akkor lényegesen jobban alakult mint
jelenleg), akkor átlagos 50 mFt folyószámlahitellel számolt, amely jelenleg tartósan fölötte
van ennek az értéknek. Aki a tavalyi közbeszerzést nyomon követte, annak nem meglepő,
hogy nem lettek a fedezetként benyújtott ingatlanok rendbe téve. Jelenleg az a tarthatatlan
helyzet állt elő, hogy forgalomképtelen és korlátozottan forgalomképes ingatlanok lettek
fedezetként felajánlva a Banknak. A 2008. december rendkívüli PTB zárt ülés anyagában
visszakereshető, hogy felhívta a Bizottság figyelmét arra, hogy nem január 9.-éig kellett volna
megkötni a Bankkal az átmeneti szerződést, hanem a közbeszerzési eljárás nyertes
ajánlattevőjével történő szerződéskötésig kellett volna hatályban maradnia az átmeneti
szerződéseknek, így lett volna idő rendezni az ingatlanok átminősítését ill. a felajánlott
ingatlanok kicserélését. A Bank jelenleg nem akarja kiengedni a korlátozottan forgalomképes
Strandfürdő épületét a jelzáloggal terhelt körből, mert az Önkormányzat által ajánlott
ingatlanok a szükséges fedezeti érték alatt állnak. A Bank háromszoros fedezettel szokta
bebiztosítani magát, az Önkormányzat esetében ez jelenleg nincs meg. A Strandfürdő az Ötv.vel ellentétesen marad a jelzáloggal terhelve. A Bank ha kiengedné a forgalomképtelen
ingatlanokat, akkor cserébe bekérné a Mozi épületét az Őzike presszóval együtt és a
Felszabadulás utcai óvodaépületet is, így ezeket az épületeket csak bérbeadással lehetne
hasznosítani. Értékesítésre csak a Bartók utcai óvoda maradna. Az ingatlanok Banknál történő
cseréjének a feltétele az értékbecslés, adó és értékbizonyítvány megléte, ill. mivel kizárási
okot jelentett be az Államigazgatási Hivatalnál, így Mórahalom város jegyzőjét jelölték ki az
adó-és értékbizonyítvány elkészítésére a költséges értékbecslés helyett. Mindezek birtokában
fog a Bank dönteni, hogy milyen hitelfedezetet fogad el. Azzal a sajnálatos ténnyel, hogy az
Önkormányzatnak a számlavezetési szerződés mellett egyenként vannak meg a
hitelszerződések, így sajnos minden hitelszerződés visszautal az ingatlanfedezeti
szerződésekre, ami azt jelenti, hogy az Önkormányzatnak közbeszerzési hirdetményt kell
közzé tenni a Közbeszerzések Tanácsánál, szerződésmódosítás címszóval, amiben kérjük az
ingatlanok kicserélését. Egyrészt ezt jóvá kell hagynia a Banknak, másrészt Közbeszerzések
Tanácsa jogi szempontból felül fogja vizsgálni, a forgalomképes és forgalomképtelen
ingatlanok cseréje miatt valószínű, hogy ellenőrzést vonnunk ezzel saját magunkra.
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Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Polner Frigyesné bizottsági elnök szavazásra bocsátja a számlavezető és hitelnyújtó bank
beszámolójának véleményezését.
A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság a javaslatot 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
128/2009.(IX.7.) PTB határozat
Tárgy: A számlavezető és hitelnyújtó bank beszámolójának 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. szeptember 9.
Felelős: Polner Frigyesné PTB elnök
A határozatról értesülnek:
1.) Polner Frigyesné bizottsági elnök
2.) Dr. Karsai Éva jegyző
3.) Petró Ferenc polgármester
4.) Irattár
VII. napirendi pont
Az Önkormányzat tulajdonában lévő Ásotthalom, Bartók u. 31. szám alatti ingatlan
bérbeadására benyújtott pályázatok elbírálásának 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.
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Petró Ferenc polgármester: nem kívánja kiegészíteni az írásos előterjesztést.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Polner Frigyesné bizottsági elnök szavazásra bocsátja az Önkormányzat tulajdonában lévő
Ásotthalom, Bartók u. 31. szám alatti ingatlan bérbeadására benyújtott pályázatok
elbírálásának véleményezését.
A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság a javaslatot 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
129/2009.(IX.7.) PTB határozat
Tárgy: Az Önkormányzat tulajdonában lévő Ásotthalom, Bartók u. 31. szám alatti ingatlan
bérbeadására benyújtott pályázatok 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. szeptember 9.
Felelős: Polner Frigyesné PTB elnök
A határozatról értesülnek:
1.) Polner Frigyesné bizottsági elnök
2.) Dr. Karsai Éva jegyző
3.) Petró Ferenc polgármester
4.) Irattár
VIII. napirendi pont
Az Önkormányzat tulajdonában lévő Ásotthalom, Bartók u. 31. szám alatti ingatlan
értékesítésére benyújtott pályázatok elbírálásának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 9. számú melléklete tartalmazza)
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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 hangzott el.
Polner Frigyesné bizottsági elnök szavazásra bocsátja az Önkormányzat tulajdonában lévő
Ásotthalom, Bartók u. 31. szám alatti ingatlan értékesítésére benyújtott pályázatok
elbírálásának véleményezését.
A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság a javaslatot 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
130/2009.(IX.7.) PTB határozat
Tárgy: Az Önkormányzat tulajdonában lévő Ásotthalom, Bartók u. 31. szám alatti ingatlan
értékesítésére benyújtott pályázatok 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. szeptember 9.
Felelős: Polner Frigyesné PTB elnök
A határozatról értesülnek:
1.) Polner Frigyesné bizottsági elnök
2.) Dr. Karsai Éva jegyző
3.) Petró Ferenc polgármester
4.) Irattár
IX. napirendi pont
„Pályázat kiírása az Önkormányzat tulajdonában lévő Ásotthalom, Bartók u. 31. szám alatti

21
ingatlan értékesítésére” c. napirendi pont véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 10. 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 hangzott el.
Polner Frigyesné bizottsági elnök szavazásra bocsátja a „Pályázat kiírása az Önkormányzat
tulajdonában lévő Ásotthalom, Bartók u. 31. szám alatti ingatlan értékesítésére” c. napirendi
pont véleményezését.
A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság a javaslatot 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
131/2009.(IX.7.) PTB határozat
Tárgy: „Pályázat kiírása az Önkormányzat tulajdonában lévő Ásotthalom, Bartók u. 31. szám
alatti ingatlan értékesítésére” 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.
Határidő: 2009. szeptember 9.
Felelős: Polner Frigyesné PTB elnök
A határozatról értesülnek:
1.) Polner Frigyesné bizottsági elnök
2.) Dr. Karsai Éva jegyző
3.) Petró Ferenc polgármester
4.) Irattár
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X. napirendi pont
„Pályázat kiírása az Önkormányzat tulajdonában lévő Ásotthalom, Bartók u. 31. szám alatti
ingatlan bérbeadására” c. napirendi pont 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: nem kívánja kiegészíteni az írásos előterjesztést.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Polner Frigyesné bizottsági elnök szavazásra bocsátja a „Pályázat kiírása az Önkormányzat
tulajdonában lévő Ásotthalom, Bartók u. 31. szám alatti ingatlan bérbeadására” c. napirendi
pont véleményezését.
A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság a javaslatot 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
132/2009.(IX.7.) PTB határozat
Tárgy: „Pályázat kiírása az Önkormányzat tulajdonában lévő Ásotthalom, Bartók u. 31. szám
alatti ingatlan 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.
Határidő: 2009. szeptember 9.
Felelős: Polner Frigyesné PTB elnök
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A határozatról értesülnek:
1.) Polner Frigyesné bizottsági elnök
2.) Dr. Karsai Éva jegyző
3.) Petró Ferenc polgármester
4.) Irattár
XI. napirendi pont
Az önkormányzati tulajdonrésszel rendelkező Társaságok beszámolójának 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: Sajnos a kettő önkormányzati tulajdonrésszel rendelkező társaság
közül egyik sem termel nyereséget.
Babarczi Antal bizottsági tag: az árfolyamveszteségre fogták a kedvezőtlen eredményt.
Kiss Sándor képviselő: egyáltalán szükségünk van rájuk? Milyen részben tulajdonos az
Önkormányzat?
Petró Ferenc polgármester: nincs szükség, de pl. a szennyvíz hozzájárulást nem tudták
kifizetni, így az Önkormányzatnak tulajdoni hányada.
Bálintné Mityók Szilvia gazdálkodási ügyintéző: A tavalyi évvégén kellett először
beszámolni az önkormányzati tulajdonú társaságokról, akkor ez a kategorizálás került
megállapításra. A PANAGRO-nál 12%, a Csongrád Megyei Kegyeleti Kft.-nél 2% az
Önkormányzat tulajdoni hányada.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Polner Frigyesné bizottsági elnök szavazásra bocsátja az önkormányzati tulajdonrésszel
rendelkező Társaságok beszámolójának véleményezését.
A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság a javaslatot 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
133/2009.(IX.7.) PTB határozat
Tárgy: Az önkormányzati
véleményezése

tulajdonrésszel

rendelkező

Társaságok

beszámolójának
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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. szeptember 9.
Felelős: Polner Frigyesné PTB elnök
A határozatról értesülnek:
1.) Polner Frigyesné bizottsági elnök
2.) Dr. Karsai Éva jegyző
3.) Petró Ferenc polgármester
4.) Irattár
XII. napirendi pont
Kiss Ferenc Általános Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Napközi Otthonos
Óvoda 2009. évi költségvetésének módosításának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 13. 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: megtárgyalták a közoktatási véleményező fórumokon és szeptember
2.-án Öttömös Község Képviselő-testülete jóváhagyta a Kiss Ferenc Általános Iskola
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Napközi Otthonos Óvoda 2009. évi
költségvetésének módosítását. A fenti döntésről az határozatot is megküldte az Önkormányzat
részére.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Polner Frigyesné bizottsági elnök szavazásra bocsátja a Kiss Ferenc Általános Iskola
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Napközi Otthonos Óvoda 2009. évi
költségvetésének módosításának véleményezését.

25
A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság a javaslatot 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
134/2009.(IX.7.) PTB határozat
Tárgy: Kiss Ferenc Általános Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Napközi
Otthonos Óvoda 2009. évi költségvetésének 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. szeptember 9.
Felelős: Polner Frigyesné PTB elnök
A határozatról értesülnek:
1.) Polner Frigyesné bizottsági elnök
2.) Dr. Karsai Éva jegyző
3.) Petró Ferenc polgármester
4.) Irattár
XIII. napirendi pont
Az Önkormányzat 2009. I. félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztató véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 14. számú melléklete tartalmazza)
Polner Frigyesné bizottsági elnök: átadja a szót Petró Ferenc polgármesternek, a napirendi
pont előadójának.
Petró Ferenc polgármester: az Önkormányzat pénzügyi helyzetét tekintve az idei év az egyik
legnehezebb. A működésképtelenre 5mFt-ot kapott az Önkormányzat, az ÖNHIKI 2.
fordulójára nincs értelme beadni, mert nincs olyan sor, amire lehetne pénzt kérni. A
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Homokháti Kistérség Többcélú Társulásnak óriási elmaradása van, de a könyvelésük még
nem tart ott, hogy pontos elszámolást lehessen kérni, a szociális területre vonatkozóan.
Egyeztetések folynak még a Társulással, de nagyon nehézkesen lehet előbbre jutni, hiszen a
pénzügyi részét még pontosítani kell az együttműködésnek.
Amennyiben a most beadásra kerülő támogatásból nem kap pénzt az Önkormányzat, úgy az
előterjesztésben szereplő megszorító intézkedéseket októbertől életbe kell léptetni. A cél a
működőképesség megtartása. A költségvetési koncepció elkészítése nem lesz könnyű feladat,
hiszen a Kormány újabb kötelező feladatokat szabadít fel, de normatívát nem ad hozzá. A
normatíva hiánya is probléma, de pl. a tanyagondnokokra ha nem is ad pénzt, az
Önkormányzatnak a pályázati feltételek miatt még évekig kell ellátnia a feladatot. Az ÁFA
emelése miatt sincs semmiféle kompenzálás, ez több tízmilliós tételt jelent. A júliusi,
augusztusi megtakarítások, amelyek a bérek és a járulékok változásai miatt keletkeztek,
ezeket is jövőre el fogják venni. A környező települések polgármesterei és jegyzői is úgy
látják, hogy a körvonalazódni látszódó feltételek mellett lehetetlenné válik az
önkormányzatok létezése. 20 mFt-ot kértünk a működésképtelen 2. fordulójában, amelyről el
kell mondani, hogy nem a szakmai szempontok, hanem a politikai szempontok alapján fognak
dönteni. A megyei önkormányzattól 3 mFt-os támogatást kapunk a Sportcsarnok
nyílászáróinak cseréjére, amely összeget teljes mértékben fel is kell használni, hiszen az
ablakokat szinte a belső lambéria tartja meg, puszta kézzel is ki lehetne őket a helyükről
mozdítani.
Az intézményekkel egyeztetés folyik a további lehetőségekről, a megtakarítások elősegítésére.
Az Iskolában vannak javaslatok és a HKTT Integrált Szoc. és Gyermekjóléti Központ
tagintézményében is. A HKTT Integrált Szoc. és Gyermekjóléti Központ tagintézménynél
felül kell vizsgálni a személyi állomány képzettségi elvárásait, ugyanis nem minden
munkakörben szükséges a diplomás végzettség, elég lehetne egy szaktanfolyami végzettség,
ami a fizetési kategóriánál jelentene megtakarítást.
Gajdánné Szatmári Mária könyvvizsgáló: köszönti Polgármester urat és a Képviselőtestületet. Elmondja, hogy az írásos anyag első része a jogszabályi hivatkozásokból áll, a
továbbiakban az I. félévi kiadás, bevétel és pénzkészlet adatokat ismerteti, majd részletesen
ismerteti az Önkormányzat I. félévi gazdálkodásának főbb számadatait. A bevételek 62,21 %os teljesítése, jól átgondolt tervezésre utal, a kiadások 62,63 %-os teljesítése az 5%-os ÁFA
emelésnek tudható be, hiszen a beszerzéseknél ez a vonzat jelentkezik, kompenzálás nélkül.
Sajnos a Polgármester úr által elmondott megszorításokat be kell vezetni, ahogyan más
önkormányzatoknál is a Képviselő-testület tagjai tiszteletdíjának csökkentése, dolgozók
munkaruha juttatásának csökkentése, ételutalványok összegének csökkentése, gépkocsik
leállítása ideiglenesen, civil szervezetek részére folyósítások megszüntetése stb. Szerencsére
az Önkormányzatnál a Kht./ Kft. megszüntetésre került, így a továbbiakban már nem viszi el a
pénzt. Átgondolt gazdálkodásra van szükség az elkövetkezendő időszakban, hitel felvétele
nélkül, saját erőt igénylő beruházások nélkül kell átvészelni a nehézségeket. Javasolja a 2009.
I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadását.
Dr. Karsai Éva jegyző: Könyvvizsgáló Asszony által elmondottakat kívánja kiegészíteni
néhány gondolattal, a februári költségvetés elfogadásakor a Képviselő-testületnél az
ételutalványok kérdésében kényszerhelyzet alakult ki. A Homokháti Kistérséghez történő
csatlakozással, a HKTT Integrált Szoc. és Gyermekjóléti Központ tagintézményre is az ott
érvényben lévő 12.000,-Ft-os ételutalványt kellett volna adni, ugyanakkor a többi
közalkalmazott pl. iskolai dolgozóknak csak a 6.000,-Ft-os ételutalvány járt volna. Több
hivatalos állásfoglalást is kértünk, pl. az APEH nem kifogásolta a különbség tételt a
közalkalmazottak, köztisztviselők és a Munka Törvénykönyve alá tartozó dolgozók között,
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ételutalványok szempontjából, a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal abszolút
diszkriminatívnak tartotta és a bírósági rendezést sem zárta ki. A Szociális és Munkaügyi
Minisztérium szerint előfordulhat, hogy a Munka Törvénykönyve alá tartozók nem kapnak
ételutalványt, ill. a közalkalmazottak és a köztisztviselők különböző mértékben kapnak ilyen
jellegű támogatást, hiszen a három központi jogszabály sem egységesen szabályozza, ezért
nem várható el az Önkormányzattól sem. Azonban a Minisztériumi állásfoglalás is konkrétan
kitért arra, hogy a közalkalmazottakon belül nem lehet eltérést engedni, azért mert oktatási
vagy szociális területen dolgozik a közalkalmazott, egységesíteni kell. Februárban a testület
meghatározta a 6.000,-Ft-os ételutalványt, a Kistérségi Társulás is beszerzett néhány
állásfoglalást és az is kérdéses volt, hogy dönthet-e a Képviselő-testület a Társulás dolgozói
kérdésében eltérően. A végső megállapítás szerint a Társulás dolgozóinak juttatásának
mértékéről csak a Társulás dönthet. A Képviselő-testület hiába csökkenti le a
Közalkalmazottak ételutalvány támogatását, a HKTT Integrált Szoc. és Gyermekjóléti
Központ tagintézmény dolgozóira ez csak akkor vonatkozik, ha ezt a Társulás jóváhagyja. Az
előterjesztésben szereplő javaslat alapján gyakorlatilag minden dolgozó 6.000,-Ft-ot
veszítene. Javasolja a Polgármester Úrnak a Képviselő-testületet és a Kistérségi Társulást is
tájékoztatni és a Társulás elfogadását meg kell szerezni a csökkentés bevezetéséhez. Az
október 5.-én tartandó rendkívüli testületi ülésre olyan költségvetési rendelet módosítást
lehetne beterjeszteni, ami már tartalmazza az ételutalványok megvonását ill. lecsökkentését. A
koncepció készítés közelsége miatt a probléma rendezésére nagyon kevés idő áll
rendelkezésre. A jövő évben az ételutalványok adóztatása miatt el kell gondolkodni a
Kistérségi szintű juttatás, valamint az ételutalvány helyett inkább más jellegű juttatáson pl.
internet támogatás v. számítógép beszerzési juttatás bevezetésében, mert ezek adómentesek
maradnak
A határozati javaslatban szerepel a képviselői tiszteletdíjak 50%-os csökkentése is. Ennek a
határozati pontnak az elfogadása esetén Polgármester Úr a szeptemberi Kistérségi Társulási
ülésen kezdeményezi az ételutalványok kistérségi szinten történő rendezését ezzel egyidejűleg
az Önkormányzat költségvetési rendelet módosítását is előkészíti. Az egyeztetés rendkívül
fontos, hiszen az Önkormányzat jelentős pénzösszeget tesz a szociális intézmény működési
kiadásaihoz. Sajnos a kistérségi könyvelés még nem tart ott, hogy az I. félévi gazdálkodásról
pontos adatokat szolgáltasson. Az Intézményvezető Asszony az októberi testületi ülésre ígérte
az adatok rendelkezésre bocsátását, ez azonban azt a veszély rejti, hogy kevés idő marad a
módosításra, hiszen a novemberi koncepció már azonnal esedékessé válik. A jövő évi
költségvetés megszorításait még nem lehet pontosan tudni, de a médiában hallható az oktatás
megszorítása, pótlékok megvonása, a szociális intézmények gazdálkodásának szigorítása, a
képesítési követelmények enyhítésével, lehetőséget biztosítanak nem felsőfokú ill.
képzettséggel nem rendelkező munkavállalók alkalmazására. A Kistérségi normatívák még
nem állnak rendelkezésre, nem lehet tudni, hogy a korábban kedvezőnek látszó kistérségi
normatívák meg lesznek-e. A normatívák csökkenése esetén felvetődik a kérdés, hogy a
Kistérség akarja-e még üzemeltetni a szociális intézményt. Az Intézményvezető Asszony
szerint ez a költségvetésen múlik, tehát előállhat az a helyzet, hogy októberben azonnali
hatállyal kell megkérni a működési engedélyt. Ez a működési engedély teljesen új lesz, nem a
réginek a meghosszabbítása. Összességében nagyon nehéz év előtt áll az Önkormányzat,
anélkül, hogy ismeretesek lennének a részletes megszorításokat.
Petró Ferenc polgármester: a szerdai kormányülés után csütörtökön válik ismertté az új
költségvetési elképzelés, már bizonyos, hogy a pedagógusoknál 30%-kal fogják csökkenteni a
pótlékokat, valamint a szociális területen is megszorítások várhatóak. A Kistérségi Társulás
számára egyértelművé vált, hogy hiba volt átvenni ezt a szociális blokkot, mert kezelhetetlen
a kialakult helyzet, csak egy teljesen új szervezet létrehozásával lehetett volna felépíteni a
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működő rendszert. A következő évi költségvetésből országos szinten elvont 120 mFt,
valamint a normatívák megszüntetése miatt az önkormányzatok működése veszélybe
sodródik. A koncepció elkészítésekor várhatóan sokszor kell egyeztető tárgyalásokat folytatni,
hiszen az elvonások miatt el kell gondolkodni, hogy bizonyos feladatokat a továbbiakban el
tud-e látni az Önkormányzat.
Kiss Sándor képviselő: a határozat javaslat 2. pontjában felsorolt megszorító intézkedések
összességében mennyi pénz megtakarítását eredményeznék? A szerződéskötés az energia
szolgáltatókkal, önkormányzati szinten hogyan oldható meg és várhatóan mennyi pénz
megtakarítását jelentené?
Petró Ferenc polgármester: az ételutalványok havi szinten összesen 800-900 eFt-ot
jelentenek az egységes alkalmazás esetében, a tiszteletdíjak éves szinten 6 mFt-ot tesznek ki,
amely az év hátralévő részének időarányos összegét érintik. A megszorítások leginkább a jövő
évben mutatnák meg az eredményt. A villamosenergia és a gáz térségi szinten, a 9
településsel együtt kerül szerződéskötésre, bevezetésre kistérségi szinten.
Babarczi Antal bizottsági tag: a Sportcsarnok kivitelezője már megszűnt ugyan, de a műszaki
vezető még felelősségre vonható. A Könyvvizsgáló Asszonnyal ellentétben az Önkormányzat
anyagi helyzetét igenis tragikusnak ítéli meg. A megszorítások idei évre várható hatását csak
1-2 mFt-nak ítéli meg, ami nem eredményez elegendő megtakarítást, összevetve az
Önkormányzat kifizetetlen számláinak végösszegével. Javasolja a gépjárművek havi futott
kilométereinek maximalizálását. A Képviselő-testületnek nem lett volna szabad ekkora
hiánnyal elfogadnia a költségvetést, kevesebb hiány esetén könnyebb lett volna kigazdálkodni
a hiányt.
Petró Ferenc polgármester: a gépkocsik használatának ésszerűsítése már elkezdődött, hiszen
heti egy alkalommal megy gépkocsi Szegedre, valamint a tanyagondnokok menetlevelein is
követhető a csökkenő kilométerfutás. Talán még a sportolók szombatonkénti szállítását lehet
megszüntetni, ami ugyan nagy felháborodást keltő intézkedés, de sajnos sor kerülhet rá.
Dr. Karsai Éva jegyző: jó ötletnek tartaná a novemberi koncepció elkészítése előtt belső
ellenőrzést kérni a Kistérségi járművek üzemeltetésével kapcsolatban. Együttműködést kér a
bizottsági tagoktól az ellenőrzési szempontok kialakításánál.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Polner Frigyesné bizottsági elnök szavazásra bocsátja a módosító javaslatot
„- Kezdeményezze az önkormányzati tulajdonban lévő gépjárművek futott
kilométerének maximalizálását.”
A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság a javaslatot 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül
elfogadta
Polner Frigyesné bizottsági elnök szavazásra bocsátja a módosító javaslattal kiegészített az
Önkormányzat 2009. I. félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztató véleményezését.
A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság a javaslatot a módosítással együtt 3 igen szavazattal, 1
tartózkodással elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
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135/2009.(IX.7.) PTB határozat
Tárgy: Az Önkormányzat 2009. I. félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztató 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.
2.)

A Bizottság javasolja a határozati javaslat 2. ) pontjának kiegészítését az alábbiak
szerint:
„- Kezdeményezze az önkormányzati tulajdonban lévő gépjárművek futott
kilométerének maximalizálását.”

3.) A Bizottság a fenti kiegészítéssel javasolja elfogadásra a határozati javaslatot, és
alkalmasnak tartja arra, hogy azt a Képviselő-testület megvitassa, és elfogadja.
4.) A Bizottság megbízza a Bizottság elnökét, hogy a Bizottsági határozatot ismertesse a
Képviselő-testülettel.
Határidő: 2009. szeptember 9.
Felelős: Polner Frigyesné PTB elnök
A határozatról értesülnek:
1.) Polner Frigyesné bizottsági elnök
2.) Dr. Karsai Éva jegyző
3.) Petró Ferenc polgármester
4.) Irattár
XIV. napirendi pont
Az Önkormányzat 2009. évi költségvetési rendelet módosításának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 15. számú melléklete tartalmazza)
Polner Frigyesné bizottsági elnök: átadja a szót Petró Ferenc polgármesternek, a napirendi
pont előadójának.
Petró Ferenc polgármester: a módosítások a változások és a többletbevételek miatt kerülnek
átvezetésre.
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Bálintné Mityók Szilvia gazdálkodási ügyintéző: a 8. számú mellékletből tűnik ki soronként
a költségvetési rendelet módosításának szükségessége.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Polner Frigyesné bizottsági elnök szavazásra bocsátja az Önkormányzat 2009. évi
költségvetési rendelet módosításának véleményezését.
A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság a javaslatot 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
136/2009.(IX.7.) PTB határozat
Tárgy: Az Önkormányzat 2009. évi költségvetési rendelet módosításának véleményezése
Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Tulajdonosi
Bizottsága (továbbiakban: Bizottság) megtárgyalta a tárgyi előterjesztést, és az alábbiak
szerint dönt:
1.) A Bizottság egyetért az írásbeli előterjesztésben foglaltakkal, és 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: Polner Frigyesné PTB elnök
A határozatról értesülnek:
1.) Polner Frigyesné bizottsági elnök
2.) Dr. Karsai Éva jegyző
3.) Petró Ferenc polgármester
4.) Irattár
XV. napirendi pont
„Pályázat kiírása „a volt ÁSOTT-TELSZO Nonprofit Kft. irodahelységének” bérbeadására” c.
napirendi pont véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 16. számú melléklete tartalmazza)
Polner Frigyesné bizottsági elnök: átadja a szót Petró Ferenc polgármesternek, a napirendi
pont előadójának.
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Petró Ferenc polgármester: a hasznosítással megpróbálkozunk, hiszen az épület üresen áll.
Dobák Sándor bizottsági tag: a pályázati kiírás átolvasásakor nem találta a rezsi fizetésére
vonatkozó szabályozást, kevésnek találja a bérleti díjat.
Bálintné Mityók Szilvia gazdálkodási ügyintéző: a rezsi azért nem található külön, mert a
Piaccsarnok WC része, műhely ill. a melegedő helyiséggel közös mérőórák vannak
felszerelve, tapasztalati adat nem áll rendelkezésre a rezsi megosztását illetően. A bérleti díj
az önkormányzat más bérleményeihez hasonló nagyságrendben lett megállapítva.
Babarczi Antal bizottsági tag: a m2 arányában kellene megosztani a rezsiköltségeket.
Javasolja a határozati javaslat kiegészítését a bérleti díj + rezsi megosztás szövegrésszel,
valamint javasolja a bérleti díj évi díja helyett a havi díj közlését.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Polner Frigyesné bizottsági elnök szavazásra bocsátja a módosító javaslatot
„Irányadó bérleti díj: nettó 30.000,- Ft/hó + rezsi megosztás”

A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság a javaslatot 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül
elfogadta
Polner Frigyesné bizottsági elnök szavazásra bocsátja a módosító javaslattal kiegészített
„Pályázat kiírása „a volt ÁSOTT-TELSZO Nonprofit Kft. irodahelységének” bérbeadására” c.
napirendi pont véleményezését.
A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság a javaslatot a módosítással együtt 4 igen szavazattal,
ellenszavazat nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
137/2009.(IX.7.) PTB határozat
Tárgy: „Pályázat kiírása „a volt ÁSOTT-TELSZO Nonprofit Kft. irodahelységének”
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.
2.)

A Bizottság javasolja „a volt ÁSOTT-TELSZO Kft. Irodahelyiségének” bérleti díját
az alábbiak szerint meghatározni:
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„Irányadó bérleti díj: nettó 30.000,- Ft/hó + rezsi megosztás”
3.) A Bizottság a fenti módosítással javasolja elfogadásra a határozati javaslatot, és
alkalmasnak tartja arra, hogy azt a Képviselő-testület megvitassa, és elfogadja.
4.) A Bizottság megbízza a Bizottság elnökét, hogy a Bizottsági határozatot ismertesse a
Képviselő-testülettel.

Határidő: 2009. szeptember 9.
Felelős: Polner Frigyesné PTB elnök
A határozatról értesülnek:
1.) Polner Frigyesné bizottsági elnök
2.) Dr. Karsai Éva jegyző
3.) Petró Ferenc polgármester
4.) Irattár
A 16.) - 21.) napirendi pontok megtárgyalása közösen történik Ásotthalom Község
Önkormányzata Képviselő-testülete Település-, Vállalkozásfejlesztési és Mezőgazdasági
Bizottságával.
XVI. napirendi pont
A Homokhát TV 1 éves munkájáról szóló tájékoztató véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 17. számú melléklete tartalmazza)
Polner Frigyesné bizottsági elnök: átadja a szót Petró Ferenc polgármesternek, a napirendi
pont előadójának.
Petró Ferenc polgármester: az írásos előterjesztést nem kívánja kiegészíteni.
Babarczi Antal bizottsági tag: kifogásolja, hogy az ásotthalmi programok több hetes
csúszással kerülnek a TV képernyőjére.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Polner Frigyesné bizottsági elnök szavazásra bocsátja a
szóló tájékoztató véleményezését.

Homokhát TV 1 éves munkájáról

A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság a javaslatot 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
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138/2009.(IX.7.) PTB határozat
Tárgy: A Homokhát TV 1 éves munkájáról szóló tájékoztató 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 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: Polner Frigyesné PTB elnök
A határozatról értesülnek:
1.) Polner Frigyesné bizottsági elnök
2.) Dr. Karsai Éva jegyző
3.) Petró Ferenc polgármester
4.) Irattár
XVII. napirendi pont
Faluőri Szolgálat felállításának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 18. számú melléklete tartalmazza)
Polner Frigyesné bizottsági elnök: átadja a szót Petró Ferenc polgármesternek, a napirendi
pont előadójának.
Petró Ferenc polgármester: a faluőri szolgálat valóban működik néhány településen. A
Munkaügyi Központ támogatásában lévő un. RÁT-osok közül kikerülő állományból lehetne
válogatni A pénzügyi és a személyi oldala sem tejesen átlátható. Javasolja inkább a már jól
működő, bizonyított polgárőrségnek adni a felszabaduló forrásokból.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Polner Frigyesné bizottsági elnök szavazásra bocsátja a Faluőri Szolgálat felállításának
véleményezését.
A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság a javaslatot 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
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139/2009.(IX.7.) PTB határozat
Tárgy: Faluőri Szolgálat felállításának 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 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: Polner Frigyesné PTB elnök
A határozatról értesülnek:
1.) Polner Frigyesné bizottsági elnök
2.) Dr. Karsai Éva jegyző
3.) Petró Ferenc polgármester
4.) Irattár
XVIII. napirendi pont
A Településüzemeltetési és Műszaki Szolgálat gazdasági és tevékenységi beszámolójának
véleményezése
Előadó: Dr. Karsai Éva jegyző
(Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 19. számú melléklete tartalmazza)
Polner Frigyesné bizottsági elnök: átadja a szót Dr. Karsai Éva jegyzőnek, a napirendi pont
előadójának.
Dr. Karsai Éva jegyző: átadja a szót Szabó Attilának, aki a nyári feladatokat tudja ismertetni.
Elmondja, hogy idén nyáron a Strandfürdő 2,4 mFt veszteséget termelt. A jövőben el kellene
gondolkodni a Strand külső személlyel történő üzemeltetésén, bérbeadásán, mert idén nyáron
2 fő állandó dolgozó teljes nyári munkaidejét lefedte a Strand üzemeltetése és alkalmi
munkavállalók is foglalkoztatásra kerültek.
Szabó Attila vezető karbantartó: szívesen válaszol a felmerült kérdésekre. A nyár folyamán a
költségtakarékos üzemeltetést próbálták megvalósítani. Lakossági felajánlást kaptak Tóth
Károly új villanybojlert ajánlott fel, ami felszerelésre került. Jelenleg a konditerem felújítását
kezdték meg, de a Strandon még az ősz folyamán el kell végezni néhány feladatot. A Strand
2008. évi költségeit szeretné megismerni, amikor egy vállalkozó üzemeltette a létesítményt,
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de a 2007.évi adat is érdekes lehetne az összevetés szempontjából, hiszen akkor az ÁSOTTTELSZO Kht. üzemeltette.
Dr. Karsai Éva jegyző: 2007. évre vonatkozóan csak részleges adat áll rendelkezésre, hiszen
a 2008-as könyvvizsgálói jelentés alapján lett benyújtva pótszámla, több mint 2 mFt
értékben.
Bálintné Mityók Szilvia gazdálkodási ügyintéző: 3 mFt volt jóváhagyva, ezt kifizette az
Önkormányzat, valamint 1,3 mFt terhelte a Kht-t, mert a költségeket nem jól osztotta fel.
Össszesen tehát 4,3 m Ft veszteséget termelt a Strandfürdő 2007. év nyarán.
Szabó Attila vezető karbantartó: a megadott összeghez képest az idei évi hiány már
elfogadhatóbb, hozzátéve, hogy ezen már nem lehet csökkenteni, hiszen az előírt
vegyszereket használni kell, a vízmintavételeket el kell végeztetni. A villanyszámla tetemes
összeget tesz ki, ennek csökkentésére még törekedni kell a jövőben.
Kiss Sándor képviselő: véleménye szerint a Strand akkor működött a legjobban, amikor a
helyi emberek üzemeltették. Nem akarja említeni az utolsó bérlőt, aki a tartozáshegyekkel
elballagott a helyszínről. Előtte a Kht. üzemeltetése is nagyon költséges volt az
Önkormányzat számára. Idén a lakosságtól nagyon sok pozitív visszajelzést kapott a Strand
működtetésével kapcsolatban. A Műszaki Csoport az adott körülményekből kihozta a
legjobbat.
Véleménye szerint Ásotthalom község egyetlen kitörési pontja a termálvíz lehetne, a hozzá
tartozó Strand és egyéb szolgáltatásokkal. A közeli mórahalmi gyógyfürdő mellett még ide is
jutna a vendégekből. A térségben lévő rendezvényekkel össze lehetne kapcsolni a programot,
csak és kizárólag a melegvíz megléte szükséges, amely köré később kiépülne a környezet is.
A határátkelő megnyitása révén, pedig a túloldalról is megindulna a turizmus.
Pőcze Levente képviselő: a kistelepülések fürdőinek a felújítására kiírandó pályázatokról
hallott, ahol jelentős összeget említettek a fenti célra fordítani.
Dr. Karsai Éva jegyző: a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. kiírta az ásotthalmi
külterületi alvállalkozói, jelenlegi Műszaki Csoport által végzett hulladékgyűjtésre a
közbeszerzési pályázatot. A főbb pályázati feltételek: az elmúlt 3 évben évi 5 mFt-ot
meghaladja az árbevétel, ebből 2 mFt-ot kommunális hulladékgyűjtésből szerzett, mindhárom
év vonatkozásában referenciával bír, 2 fő OKJ-s szakember megléte. A kiírásnak nem felel
meg senki, hiszen ÁSOTT-TELSZO Nonprofit Kft.már nincs, 2 fő OKJ-s dolgozó nem is volt
alkalmazva ott sem, a Műszaki Csoport sem felel meg. Állítólag a hirdetményt módosítani
fogják. Amennyiben nem módosítják a hirdetményt, akkor jövőre mások fogják szállítani a
hulladékot, nem a mi csoportunk. Ebben az esetben a költségek várhatóan magasabbak
lesznek, mint a helyi hulladékszállítás esetében, amely természetesen növelni fogja a
szolgáltatás díját. A Kft. szerint a közbeszerzéssel kapcsolatos egyeztetésen Polgármester Úr
jelen volt.
Petró Ferenc polgármester: semmiféle közbeszerzési egyeztetésen nem volt jelen a Szegedi
Környezetgazdálkodási Kft-vel kapcsolatosan.
Dr. Karsai Éva jegyző: azon el kellene gondolkodni a Bizottságoknak, hogy milyen célja van
a szegediekkel, a Szegedi Környezetgazdálkodási Kft. 100%-os önkormányzati tulajdonban
van, emiatt nem lenne kötelező közbeszerzési eljárást kiírni, mert ők megfelelnek annak a
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kivételi körnek, hogy elláttathatjuk velük, de ennek megfelelően olyan ajánlatot kellene ide
hozni, amire nem tud nemet mondani a Testület. Másrészt, ha közbeszerzést akar a Testület,
akkor azt el kell kezdeni, mert annak átfutási ideje van. Jelenleg nem áll rendelkezésre aláírt
közszolgáltatási szerződés a Szegedi Környezetgazdálkodási Kft.-vel, amin dátum is
szerepelne, megkérte Szegedről az egységes közszolgáltatási szerződést. A képviselő-testület
2000-ben fogadta el a hulladékrendeletet, amelynek mellékletében már szerepelt, hogy 10
évre kerül megkötésre a szerződés, sajnos a szerződés alján a dátum mindössze 2001.
december. Kérdéses, hogy a 10 évet honnan kell számítani, 2000től vagy 2001-től.
A Műszaki Szolgálaton jelenleg 3 fő állandó, 1,5 fő határozott idejű dolgozó van alkalmazva.
A koncepciónál meg kellene határozni a létszámot, amely 5 főben volt maximalizálva. Másik
probléma az állandó dolgozók nem voltak szabadságon, amelyre valószínűleg a nagy
hidegben kerül majd sor, a konditerem felújítása miatt. A RÁT-osok csak a kisegítés céljából
vannak, őket egyedül hagyni nem lehet, állandó dolgozónak mindig jelen kell lenni a
munkálatok végzése során.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Polner Frigyesné bizottsági elnök szavazásra bocsátja a Településüzemeltetési és Műszaki
Szolgálat gazdasági és tevékenységi beszámolójának véleményezését.
A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság a javaslatot 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
140/2009.(IX.7.) PTB határozat
Tárgy: A Településüzemeltetési és Műszaki Szolgálat gazdasági és tevékenységi
beszámolójának 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 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: Polner Frigyesné PTB elnök
A határozatról értesülnek:
1.) Polner Frigyesné bizottsági elnök
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2.) Dr. Karsai Éva jegyző
3.) Petró Ferenc polgármester
4.) Irattár
XIX. napirendi pont
Egészségház megvalósításának II. ütemére pályázat benyújtásának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 20. számú melléklete tartalmazza)
Polner Frigyesné bizottsági elnök: átadja a szót Petró Ferenc polgármesternek, a napirendi
pont előadójának.
Petró Ferenc polgármester: a pályázat most jelent meg, de szeretnénk minél hamarabb –
október elején - benyújtani, bár a határidő november 15., keretösszeg van megadva, időben
szeretnénk jelen lenni.
Babarczi Antal bizottsági tag: ehhez a pályázathoz az önrészt 2010-ben biztosítani, mivel a
beruházást félbe hagyni nem lehet, javasolja a pályázat benyújtásának elfogadását.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Polner Frigyesné bizottsági elnök szavazásra bocsátja az Egészségház megvalósításának II.
ütemére pályázat benyújtásának véleményezését.
A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság a javaslatot 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
141/2009.(IX.7.) PTB határozat
Tárgy: Egészségház megvalósításának II. ütemére 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 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.
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Felelős: Polner Frigyesné PTB elnök
A határozatról értesülnek:
1.) Polner Frigyesné bizottsági elnök
2.) Dr. Karsai Éva jegyző
3.) Petró Ferenc polgármester
4.) Irattár
XX. 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 21. 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 írásbeli előterjesztést.
Babarczi Antal bizottsági tag: a változások vannak végig vezetve a nyilvántartáson.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Polner Frigyesné bizottsági elnök szavazásra bocsátja az önkormányzat vagyonáról és a
vagyongazdálkodás szabályairól szóló 19/2007.(VI.27.) KT rendelet módosításának
véleményezését.
A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság a javaslatot 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
142/2009.(IX.7.) PTB határozat
Tárgy: Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló
19/2007.(VI.27.) KT rendelet módosításának véleményezése

Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Tulajdonosi
Bizottsága (továbbiakban: Bizottság) megtárgyalta a tárgyi előterjesztést, és az alábbiak
szerint dönt:
1.) A Bizottság egyetért az írásbeli előterjesztésben foglaltakkal, és alkalmasnak
tartja, hogy azt a Képviselő-testület megvitassa, és e l f o g a d j a .
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2.) A Bizottság megbízza a Bizottság elnökét, hogy a Bizottsági határozatot ismertesse
a Képviselő-testülettel.
Határidő: 2009. szeptember 9.
Felelős: Polner Frigyesné PTB elnök
A határozatról értesülnek:
1.) Polner Frigyesné bizottsági elnök
2.) Dr. Karsai Éva jegyző
3.) Petró Ferenc polgármester
4.) Irattár
XXI. napirendi pont
Az ÁSOTT-TELSZO Nonprofit Kft. „v.a.” végelszámolásának alakulásának véleményezése
Előadó: Németh Attila végelszámoló
(Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 22. számú melléklete tartalmazza)
Polner Frigyesné bizottsági elnök: átadja a szót Dr. Karsai Éva jegyzőnek.
Dr. Karsai Éva jegyző: több körös forduló után a Kft. Végelszámolásának végéhez értünk. A
vagyonfelosztásban szerepel egy sor, a törzstőke befizetése Ásotthalom község
Önkormányzata, ez a sor még részletezésre kerül az apportként átadott földterületek miatt. Ez
alapján a Földhivatalnál átíratni nem lehet a tulajdonjogot, előfordulhat, hogy adásvételi
szerződést kell rá kötni. Ez a teljes új anyag, amely még mindig a június 30-i állapotot
tükrözi. A végelszámolás során az APEH ellenőrzés után talán a Cégbíróság is lezárja az
ügyet. Az anyagot a könyvelő és az eljáró ügyvédi iroda állította össze.
Bálintné Mityók Szilvia gazdálkodási ügyintéző: alapvetően a legnagyobb változást az
okozta, hogy a társasági adó megfizetésére nem volt kötelezett a Kft. Az önrevízió után az
összeget befizette a Kft, majd vissza szeretné kérni, ez az összeg változtatta meg a
végelszámolás alakulását.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Polner Frigyesné bizottsági elnök szavazásra bocsátja az ÁSOTT-TELSZO Nonprofit Kft.
„v.a.” végelszámolásának alakulásának véleményezését.
A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság a javaslatot 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
143/2009.(IX.7.) PTB határozat
Tárgy: Az ÁSOTT-TELSZO Nonprofit Kft. „v.a.” végelszámolásának alakulásának
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 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: Polner Frigyesné PTB elnök
A határozatról értesülnek:
1.) Polner Frigyesné bizottsági elnök
2.) Dr. Karsai Éva jegyző
3.) Petró Ferenc polgármester
4.) Irattár
Több napirend, egyéb bejelentés nem volt, Polner Frigyesné bizottsági elnök a Pénzügyi és
Tulajdonosi Bizottság ülését 1820 –kor berekesztette.
Kmf.

Polner Frigyesné
bizottsági elnök

Balogh Mária
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