Jegyzőkönyv
Készült: Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete Szociális, Oktatási és
Kulturális Bizottsága 2011. április 11- én 1420 órakor megtartott nyílt ülésén.
A bizottsági ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme
Jelen van: Fackelmann István elnök, és 2 fő bizottsági tag: Papp Renáta és Andrésiné dr.
Ambrus Ildikó
Tanácskozási joggal meghívottak: Petró Ferenc polgármester, Pipicz Anita gazdasági
osztályvezető; távollétében Bálintné Mityók Szilvia gazdálkodási ügyintéző, Dr. Turbucz
Marietta Judit jogi igazgatási ügyintéző, Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselőtestületének és bizottságainak tagjai, Dr. Hadfiné Böjthe Gabriella Kiss Ferenc Általános
Iskola és Napközi Otthonos Óvoda igazgatója, Kovács-Tanács Isvtánné Petőfi Sándor
Művelődési Ház és Könyvtár igazgatója, Kása Gabriella Homokháti Kistérség Többcélú
Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központ Ásotthalmi Tagintézmény Vezetője, Bókáné
Szilágyi Mária óvodavezető, Dobó Veronika ifjúsági referens, Bata Ferenc Öttömös Község
Polgármestere, Gárgyán István Öttömös Község Jegyzője
Tanácskozási joggal jelen vannak: Petró Ferenc polgármester, Dr. Turbucz Marietta Judit
jogi igazgatási ügyintéző, Babarczi Antal képviselő, Németh Attila képviselő, Kása Gabriella
Homokháti Kistérség Többcélú Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központ Ásotthalmi
Tagintézmény Vezetője.
A bizottsági ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme
Jegyzőkönyv-vezető:

Péter Ágota hatósági ügyintéző

Fackelmann István elnök: Köszönti a jelenlévőket és megnyitja a Szociális, Oktatási és
Kulturális Bizottság nyílt ülését. Megállapítja, hogy 3 fő bizottsági tag jelen van, az ülés
határozatképes.
A kiadott és a jegyzőkönyvhöz mellékelt meghívóban (1. sz. melléklet) foglaltak alapján,
az alábbiak szerint tesz javaslatot a nyílt ülés napirendjére:
Az ülés napirendje:
1.) „A HKTT Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központ Ásotthalmi Tagintézménye
2010. évi beszámolójának jóváhagyása a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok
ellátásáról” című napirendi pont véleményezése
Előadó: Csótiné Ördög Edit intézményvezető
2.) A pénzbeli és természetben nyújtott, valamint a személyes gondoskodást nyújtó
szociális ellátásokról szóló 29/2007.(IX.21.) KT rendelet módosításának véleményezése
Előadó: dr. Turbucz Marietta Judit jogi igazgatási ügyintéző
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3.) Falu- és tanyagondnoki szolgáltatás tevékenységének nyilvántartásához kapcsolódó
engedélyezés véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
4.) Ásotthalom és Öttömös Közoktatási Intézményfenntartó Társulása tagintézményei 2010.évi
költségvetése végrehajtásának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
5.) A 2010. évi belső ellenőrzési jelentés elfogadásának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
6.) Az Önkormányzat 2010. évi zárszámadásának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
7.) A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása 2010. évi összevont szakmai beszámolója
elfogadásának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
8.) Egyebek

A Szociális, Oktatási, Kulturális Bizottság (továbbiakban: Bizottság) a napirendre tett
javaslatot 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
22 /2011. (IV. 11.) SZOKB határozat
Tárgy: A Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság 2011.
megállapítása

április 11-i ülés napirendjének

Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete Szociális, Oktatási és Kulturális
Bizottsága (továbbiakban: Bizottság) egyetért Fackelmann István elnök tárgyi indítványával,
és az alábbiak szerint dönt:
I. A Bizottság 2011. április 11-én 1420 órakor - meghívóban foglaltak alapján - nyílt ülést
tart, melynek napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg:
1.) „A HKTT Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központ Ásotthalmi Tagintézménye
2010. évi beszámolójának jóváhagyása a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok
ellátásáról” című napirendi pont véleményezése
Előadó: Csótiné Ördög Edit intézményvezető
2.) A pénzbeli és természetben nyújtott, valamint a személyes gondoskodást nyújtó
szociális ellátásokról szóló 29/2007.(IX.21.) KT rendelet módosításának véleményezése
Előadó: dr. Turbucz Marietta Judit jogi igazgatási ügyintéző

3

3.) Falu- és tanyagondnoki szolgáltatás tevékenységének nyilvántartásához kapcsolódó
engedélyezés véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
4.) Ásotthalom és Öttömös Közoktatási Intézményfenntartó Társulása tagintézményei 2010.
évi költségvetése végrehajtásának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
5.) A 2010. évi belső ellenőrzési jelentés elfogadásának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
6.) Az Önkormányzat 2010. évi zárszámadásának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
7.) A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása 2010. évi összevont szakmai beszámolója
elfogadásának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
8.) Egyebek
Határozatról értesül:
1.) Fackelmann István bizottság elnöke
2.) Petró Ferenc polgármester
3.) Dr. Karsai Éva jegyző megbízásából dr. Turbucz Marietta Judit jogi igazgatási ügyintéző
4.) Irattár
A 4.) - 6.) napirendi pont megtárgyalása közösen történik Ásotthalom Község
Önkormányzata Képviselő-testülete Ügyrendi Bizottságával és a Pénzügyi és
Területfejlesztési Bizottságával, a 7.) napirendi pont megtárgyalása közösen történik
Ásotthalom Község Önkormányzat Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottságával, mivel
ezen napirendi pontokat a Bizottságoknak tárgyalnia és véleményeznie kell.

I. napirendi pont
„A HKTT Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központ Ásotthalmi Tagintézménye 2010. évi
beszámolójának jóváhagyása a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok
ellátásáról”
című napirendi pont véleményezése
Előadó: Csótiné Ördög Edit intézményvezető
(Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 2. számú melléklete tartalmazza)
Fackelmann István bizottsági elnök: Felkéri a napirend előadóját, ha óhajtja, egészítse ki
az írásbeli előterjesztést.
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Kása Gabriella Homokháti Kistérség Többcélú Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központ
Ásotthalmi Tagintézmény Vezetője: Elmondja, hogy Csótiné Ördög Edit a Homokháti
Szociális Központ Intézményvezetője nem tud részt venni a Bizottsági ülésen, de a
Képviselő-testület ülésére eljön.
Fackelmann István
bizottsági elnök: Tisztelettel megköszöni
a gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatok ellátásáról elkészített 2010. évi beszámolót, amely részletesen
tartalmazza az ellátott feladatok körét. Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket a
kiadott anyaggal kapcsolatban.
Andérsiné dr. Ambrus Ildikó bizottsági tag: Kiegészítésül elmondja, hogy a kiadott anyag
részletes és terjedelmes. Megemlíti, hogy a Bedő Albert Középiskola, Erdészeti Szakiskola
és Kollégiumban is tanulnak olyan helyi diákok, akik rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményre jogosultak. Az Intézmény folyamatos kapcsolatban van a Gyermekjóléti
Szolgálattal. A Gyermekjóléti Szolgálat amennyiben szükséges, úgy a nevelési és oktatási
intézmények gyermekvédelemmel összefüggő feladatinak ellátásához, kezeléséhez
segítséget nyújt, az együttműködés kölcsönös.
Javasolja, hogy a 2011. évi beszámoló tartalmazza a Bedő Albert Középiskola, Erdészeti
Szakiskola és Kollégium gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladat-ellátási adatokat,
mert az intézmény - a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése, a gyermek
veszélyeztetettségének megelőzése és megszüntetése érdekében - köteles jelzéssel élni a
Gyermekjóléti Szolgálat felé.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Fackelmann István bizottsági elnök:
„A HKTT Integrált Szociális és Gyermekjóléti
Központ Ásotthalmi Tagintézménye 2010. évi beszámolójának jóváhagyása a gyermekjóléti
és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról” című napirendi pont véleményezését szavazásra
bocsátja:
A Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság 3 igen szavazattal ellenszavazat nélkül az
előterjesztést elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:
23/2011. (IV. 11.) SZOKB határozat
Tárgy: „A HKTT Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központ Ásotthalmi Tagintézménye
2010. évi beszámolójának jóváhagyása a gyermekjóléti és gyermekvédelmi
feladatok ellátásáról” című napirendi pont véleményezése
Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete Szociális, Oktatási és Kulturális
Bizottsága (továbbiakban: Bizottság) megtárgyalta a tárgyi előterjesztést, és az alábbiak
szerint dönt:
1.) A Bizottság e g y e t é r t az írásbeli előterjesztésben foglaltakkal, és a l k a l m a s n a k
tartja, hogy azt a Képviselő-testület megvitassa, és e l f o g a d j a .
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2.) A Bizottság m e g b í z z a a Bizottság elnökét, hogy a Bizottsági határozatot
ismertesse a Képviselő-testülettel.
Határidő: 201l. április 13.
Felelős: Fackelmann István bizottsági elnök
Határozatról értesül:
1.) Fackelmann István bizottsági elnök
2.) Petró Ferenc polgármester
3.) Dr. Karsai Éva jegyző megbízásából: dr. Turbucz Marietta Judit jogi igazgatási ügyintéző
4.) Irattár

II. napirendi pont
A pénzbeli és természetben nyújtott, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális
ellátásokról szóló 29/2007.(IX.21.) KT rendelet módosításának véleményezése
Előadó: Dr. Turbucz Marietta Judit jogi igazgatási ügyintéző
(Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 3. számú melléklete tartalmazza)
Fackelmann István bizottsági elnök: Felkéri a napirend előadóját, ha óhajtja, egészítse ki az
írásbeli előterjesztést.
Dr. Turbucz Marietta Judit
jogi igazgatási ügyintéző: A szociális igazgatásról és a
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. (továbbiakban: Szt.) 43/B § (1) bekezdése
alapján a helyi méltányossági ápolási díjról az Szt. 7. §-a rendelkezik. A hivatkozott
jogszabályhely szerint a „települési önkormányzat képviselő-testülete – az önkormányzat
rendeletében meghatározott feltételek fennállása esetén – ápolási díjat állapíthat meg annak a
hozzátartozónak, aki 18. életévét betöltött tartósan beteg személy ápolását, gondozását
végzi.” A méltányossági ápolási díj szabályozása Képviselő-testületre nem ró törvényi
kötelezettséget, ezért döntési szabadsága van abban, hogy ilyen intézményt a helyi szociális
rendeletében szabályoz-e? Mivel ezen intézmény bevezetése és fenntartása nem kötelező,
ezért a Képviselő-testület dönthet úgy, hogy a rendelet-módosításával a méltányossági
ápolási díjat nem biztosítja. Itt említi meg, hogy a méltányossági ápolási díjat több környező
településen és városban is megszüntették. E jogcímen folyósított ápolási díj 2011. július
31. napjával kerülne megszüntetésre. Annak érdekében, hogy a méltányossági ápolási díjban
részesülők ne maradjanak ellátás nélkül, tájékoztatást kapnak az ápolási díj alanyi jogon
történő megállapításának feltételeiről.
Fackelmann István bizottsági elnök: Kérdése, hogy az érintett személyeket hogyan érintené
ezen ellátás megszüntetése?
Dr, Turbucz Marietta Judit jogi, igazgatási ügyintéző: Válaszában elmondja, hogy
amennyiben a jogosultsági feltételek az alanyi jogon történő megállapításhoz nem lesznek
biztosítottak, úgy az érintett személyek számára további lehetőség a Munkaügyi Központtal
történő kapcsolatfelvétel, és álláskeresőként történő nyilvántartásbavétel. Az együttműködés
keretében a 90 napos együttműködés megkezdésével a jelenlegi ellátásuk megszűnéséig az
érintett személyek jogosultságot szerezhetnek az aktív korúak ellátására.
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Papp Renáta bizottsági tag: Úgy értette, hogy nem kötelező ezen ellátás folyósítása.
Kérdése, hogy a méltányossági ápolási díj folyósításában érintettek mely időponttól nem
kapnak e jogcímen ápolási díjat?
Dr. Turbucz Marietta Judit jogi igazgatási ügyintéző: Válaszában elmondja, hogy a
méltányossági jogcímen folyósított
ápolási díj 2011. július 31. napjával kerülne
megszüntetésre.
Papp Renáta bizottsági tag: Kérdésére adott választ elfogadja.
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
Fackelmann István elnök: A pénzbeli és természetben nyújtott, valamint a személyes
gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 29/2007.(IX.21.) KT rendelet módosításának
véleményezését szavazásra bocsátja.
A Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül
elfogadta az előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:
24/2011. (IV.11.) SZOKB határozat
Tárgy: A pénzbeli és természetben nyújtott, valamint a személyes gondoskodást nyújtó
szociális ellátásokról szóló 29/2007.(IX.21.) KT rendelet módosításának
véleményezése
Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete Szociális, Oktatási és Kulturális
Bizottsága (továbbiakban: Bizottság) megtárgyalta a tárgyi előterjesztést és az alábbiak
szerint dönt:
1.) A Bizottság az írásbeli előterjesztésben és rendelet-tervezetben foglaltakkal
egyetért, 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: 2011. április 13.
Felelős: Fackelmann István bizottsági elnök
Határozatról értesül:
1.) Fackelmann István bizottsági elnök
2.) Petró Ferenc polgármester
3.) Dr. Turbucz Marietta Judit jogi igazgatási ügyintéző
4.) Irattár
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III. napirendi pont
A falu- és tanyagondnoki szolgáltatás tevékenységének nyilvántartásához kapcsolódó
engedélyezés véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 4. sz. melléklete tartalmazza.)
Fackelmann István bizottsági elnök: Az előterjesztés szerint formai átvezetésről van szó,
mely a rendelet-módosítás alapján történhet. Felkéri a napirend előadóját, ha óhajtja,
egészítse ki az írásbeli előterjesztést.
Petró Ferenc polgármester:
Nem kívánja kiegészíteni a kiadott előterjesztést, mely
tartalmazza a tanyagondnoki szolgáltatás tevékenységének nyilvántartásához szükséges
tevékenységnapló tartalmát. A melléklet kitöltése kötelező, mely az ellenőrzés
áttekinthetőségét szolgálja. Amennyiben van kérdés, arra szívesen válaszol.
Papp Renáta bizottsági tag:
Kérdése, hogy mit tartalmaz ez a dokumentációs forma,
érinti-e a személyiségi jogokat?
Petró Ferenc polgármester: Válaszában elmondja, hogy a 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet
8. számú melléklete rögzíti a dokumentum tartalmát, eltérni a „szolgáltatást igénybe vevő
aláírása” elnevezésű oszlopnál lehet, abban az esetben, ha a fenntartó rendelkezik az aláírás
mellőzéséről. A melléklet szerint kötelező kitölteni, tevékenységnapló kitöltése napi feladat.
Kása Gabriella tagintézmény vezető: Tájékoztatásul elmondja, hogy többnyire a fenntartó
önkormányzatok nem kérik a szolgáltatást igénybe vevőkkel történő aláíratást. Eddig is volt
dokumentálva a tanyagondnoki tevékenység végzésének folyamata Ásotthalom településen.
Itt mondja el, hogy az aláíratás kérése során az idősek bizalmatlanná válhatnak, és az
aláírások
kérésének mellőzésével csökkenthetők az adminisztrációs terhek is. A
személyiségi jog védelme szól arról is, hogy
erkölcsi bizonyítvánnyal rendelkeznek a
tanyagondnokok, a munkavégzés során fennáll a titoktartási kötelezettség. A dokumentáció
ellenőrzés céljából tekinthető meg.
Fackelmann István bizottsági elnök: A tanyagondnoki ellátással kapcsolatban múlt héten
volt a tanyatörvénnyel foglalkozó nyilvános fórum Lakiteleken, melyen részt vett. A
tanyastratégia 2011. évi dokumentuma, melyet a az Országgyűlés 2009-es határozatára
alapozva el kell készíteni a kormányzatnak. V. Németh Zsoltnak vidékfejlesztésért felelős
államtitkár részére átadott ajánlások között szerepelt, a tanya- és falugondnokok státuszának
megerősítése és bővítése. Ha sikerül a stratégia társadalmi kihirdetése helyi szinten, akkor
ígéretet kaptak arra, hogy ez itt fog megtörténni, amelyben kiemelt szerepet kapnak a tanyaés falugondnokok.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Fackelmann István bizottsági elnök: A falu- és tanyagondnoki szolgáltatás tevékenységének
nyilvántartásához kapcsolódó engedélyezés véleményezését szavazásra bocsátja.
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A Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül
elfogadta az előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta:
25/2011. (IV.1l.) SZOKB határozat
Tárgy: Falu- és tanyagondnoki szolgáltatás tevékenységének nyilvántartásához kapcsolódó
engedélyezés véleményezése
Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzat Képviselő-testülete
Szociális, Oktatási és Kulturális
Bizottsága (továbbiakban: Bizottság) megtárgyalta a tárgyi előterjesztést, és az alábbiak
szerint dönt:
1.)

A Bizottság e g y e t é r t az írásbeli előterjesztésben foglaltakkal, és a l k a l m a s n a k
tartja, hogy azt a Képviselő-testület megvitassa, és e l f o g a d j a .

2.)

A Bizottság m e g b í z z a a Bizottság elnökét, hogy a Bizottsági határozatot
ismertesse a Képviselő-testülettel.

Határidő: 2011. április 13
Felelős: Fackelmannn István bizottsági elnök
Határozatról értesül:
1.) Fackelmann István bizottsági elnök
2.) Petró Ferenc polgármester
3.) Dr. Karsai Éva jegyző megbízásából: dr. Turbucz Marietta Judit jogi igazgatási ügyintéző,
általa osztályvezető
4.) Irattár
A 4.) - 6.) napirendi pont megtárgyalása közösen történik Ásotthalom Község
Önkormányzata Képviselő-testülete
Ügyrendi
Bizottságával;
a Pénzügyi és
Területfejlesztési Bizottságával.
IV. napirendi pont
Ásotthalom és Öttömös Közoktatási Intézményfenntartó Társulása tagintézményei 2010. évi
költségvetése végrehajtásának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 5. sz. melléklete tartalmazza.)
Gajdánné Szatmári Mária könyvvizsgáló Asszony és Pipicz Anita gazdasági osztályvezető
1445 órakor megérkezik a bizottsági ülésre.
Fackelmann István
elnök:
Felkéri a napirendi pont előadóját;
szeretné, egészítse ki az írásban kiadott előterjesztését.

hogy

amennyiben
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Petró Ferenc polgármester: Öttömössel is egyeztetett anyag került kiadásra, ott is meg
fogják tárgyalni és elfogadni a költségvetést.
Németh Attila képviselő: A 37. oldalon található táblázat olvashatatlanul apró betűvel
készült, kéri hogy legközelebb A/3 táblázatban kerüljön kiosztásra.
Babarczi Antal PTB elnök: Az anyagból látható, hogy mind a bevételek, mind a kiadások a
tervezett szint alatt maradtak. A bevételeknél látható, hogy az Önkormányzat jóval kevesebb
pénzt adott, mint a korábban a Képviselő-testület által elfogadott összeg.
Rutainé Fodor Edit alpolgármester: Ez köszönhető az Iskolánál gyakorolt nagyon takarékos
gazdálkodásnak, mert valóban minden forintot igyekeznek megfogni. Helyettesítéseket a
legolcsóbb óradíjú tanárokkal megoldani. Az útiköltségnél is, bérlet vásárlás helyett, a
kollégák a gépjárművel munkába járóhoz csatlakoznak, így akár 4-5 fő is egy autóval jár
munkába. Az óvodában is az 1 fő távollévő óvónő helyett is kisebb bérű helyettesítő került
felvételre. Az eszközbeszerzések kizárólag pályázati pénzekből valósulnak meg, vagy
alapítványi forrásból.
Pipicz Anita gazdadasági osztályvezető: A kiadásoknál azért szerepel ez az összeg, mert az
Önkormányzatnak nem kellett annyival hozzájárulnia a működéshez, mint amennyi eredetileg
be volt tervezve.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Fackelmann István
bizottsági elnök: Ásotthalom és Öttömös Közoktatási
Intézményfenntartó Társulása tagintézményei 2010. évi költségvetése végrehajtásának
véleményezését szavazásra bocsátja:
A Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül
elfogadta az előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta:
26/2011. (IV.11.) SZOKB határozat
Tárgy: Ásotthalom és Öttömös Közoktatási Intézményfenntartó Társulása tagintézményei
2010. évi költségvetése végrehajtásának véleményezése
Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzat Képviselő-testülete
Szociális, Oktatási és Kulturális
Bizottsága (továbbiakban: Bizottság) megtárgyalta a tárgyi előterjesztést, és az alábbiak
szerint dönt:
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1) A Bizottság e g y e t é r t az írásbeli
a l k a l m a s n a k tartja, hogy azt a
elfogadja.

előterjesztésben foglaltakkal,
Képviselő-testület megvitassa,

és
és

2) A Bizottság m e g b í z z a a Bizottság elnökét, hogy a Bizottsági határozatot
ismertesse a Képviselő-testülettel.
Határidő: 2011. április 13.
Felelős: Fackelmann István bizottsági elnök
Határozatról értesül:
1.) Fackelmann István bizottsági elnök
2.) Petró Ferenc polgármester
3.) Dr. Karsai Éva jegyző megbízásából: dr. Turbucz Marietta Judit jogi igazgatási ügyintéző,
általa osztályvezető
4.) Irattár

V. napirendi pont
A 2010. évi belső ellenőrzési jelentés elfogadásának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 6. számú melléklete tartalmazza)
Fackelmann István bizottsági elnök: Felkéri a napirend előadóját, ha óhajtja, egészítse ki
az írásbeli előterjesztést.
Petró Ferenc polgármester: Nem kívánja kiegészíteni az írásbeli előterjesztést.
Babarczi Antal PTB elnök: A Kistérségben egy ember látja el a feladatot, és továbbképzések
és más leterheltség miatt bizonyos feladatokat nem tud ellátni.
Petró Ferenc polgármester: A belső ellenőr személye változni fog, mert egy céget bízott meg
a Kistérség. Várhatóan a testületi ülésen megjelenik a cég képviselője.
Babarczi Antal PTB elnök: Véleménye szerint a jelentés túl általános.
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
Fackelmann István bizottsági elnök: A 2010. évi belső ellenőrzési jelentés elfogadásának
véleményezését az előterjesztés szerint elfogadásra javasolja.
A Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az
előterjesztést elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
27/2011. (IV. 11.) SZOKB határozat
Tárgy: A 2010. évi belső ellenőrzési jelentés elfogadásának véleményezése
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Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete Szociális, Oktatási és Kulturális
Bizottsága (továbbiakban: Bizottság) megtárgyalta a tárgyi előterjesztést, és az alábbiak
szerint dönt:
1.) A Bizottság az írásbeli előterjesztésben foglaltakkal egyetért 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: 2011. április 13.
Felelős: Fackelmann István bizottsági elnök
Határozatról értesül:
1.) Fackelmann István bizottsági elnök
2.) Petró Ferenc polgármester
3.) Dr. Karsai Éva jegyző megbízásából dr. Turbucz Marietta Judit jogi igazgatási ügyintéző
4.) Irattár
VI. napirendi pont
Az Önkormányzat 2010. évi zárszámadásának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv

7. számú melléklete tartalmazza)

Fackelmann István bizottsági elnök átadja a szót Petró Ferenc polgármesternek a napirendi
pont előadójának.
Petró Ferenc polgármester: Nem kívánja kiegészíteni az írásos előterjesztést, átadja a szót
Gajdánné Szatmári Mária Könyvvizsgáló Asszonynak.
Gajdánné Szatmári Mária Könyvvizsgáló: A Könyvvizsgálói jelentés a bizottsági ülés előtt
került kiosztásra, ennek az az oka, hogy az audit aláírásához még néhány adat ellenőrzése
szükséges volt, amelyet a mai nap délelőtt még itt a helyszínen elvégzett. A teljességi
nyilatkozatokat megkapta, amelyből kiderült, hogy az Önkormányzatnak egy peres eljárás
keretében követelése van 2010. december 31.-i fordulónappal. Az Önkormányzat szervezeti
felépítése nem változott 2009. évhez viszonyítva. A belső ellenőrzésről nem kíván külön
beszélni, hiszen az már külön napirendi pontként szerepelt a bizottsági ülésen. A PTB
folyamatosan végzi az ellenőrzéseket a Munkatervének megfelelően. Az Önkormányzati
vagyon kezelésében az Ingatlan Vagyonkataszterrel korábban voltak problémák, de mostanra
már teljesen elkülönítetten szerepelnek a forgalomképes, korlátozottan forgalomképes és
forgalomképtelen vagyontárgyak. Részletesen ismerteti a vagyonnövekedés – Képviselőtestület által is jóváhagyott – táblázatait, sorait. Részletesen ismerteti a 2010. évi mérleg
sorokat, egyenként és értékelve.
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Az Önkormányzati törvény 88.§-a alapján kiszámításra került a mai napon az önkormányzati
hitelkorlát, amely Ásotthalom esetében megfelel a jogszabályi előírásnak. A pénzintézetek
próbálnak az önkormányzatoknak segítséget nyújtani a Támogatást megelőlegező hitellel. Ez
a konstrukció a nyert pályázatokra adható, arra az időszakra, amikor a beruházást már el kell
kezdeni, de még nem érkezik meg a pályázati összeg. Ez a hitel működésre nem fordítható,
nem javasolja az igénybevételét az Önkormányzatnak.
A szállítói kötelezettsége az Önkormányzatnak 14.637 eFt, amely összegnek 75 %-a már
2011. évi fizetési határidős, tehát a 2011. évi költségvetést terheli majd.
Pénzforgalom egyeztetésénél az Önkormányzat betartotta a jogszabályokat.
Beruházások tekintetében a Képviselő-testület által jóváhagyott össz módosított előirányzatát
nem lépte túl.
Ásotthalom Község Önkormányzatánál el lett végezve a könyvvizsgálat, amely eszközök,
források egyezősége tekintetében 3.118.537 eFt vagyon főösszeggel zárt.
Pipicz Anita gazdadasági osztályvezető: A zárszámadás mellékletét képező 6. melléklettől
kezdve, szinte az összes táblázatban a fejlécben szereplő betűjelek elcsúsztak, ezért a testületi
ülésre új mellékletek kerülnek kiosztásra, amelyben csak a fenti hiba lesz korrigálva.
Babarczi Antal PTB elnök: Az anyagból látható, hogy a bevételek nem teljesültek – a
költségvetési módosítások átvezetése ellenére sem -, például idegenforgalmi adó ( amely nem
túl nagy tétel), de az idegenforgalom fejlesztése mindig központi kérdés és új vendégházak is
nyílnak, mégis a beszedett összeg nagyon kevés. Dupla érdekeltség volna a beszedésére,
hiszen az Államtól is megkapná az Önkormányzat ezt az összeget. A bevételek kiesését,
nyilván a kiadások visszafogásával próbálta a Képviselő-testület ellensúlyozni. A
beruházások és a dologi kiadások tekintetében is megvalósult a takarékoskodás, ennek
ellenére is egy – hagyományosan – mínuszos számot -13.226 eFt-ot tudtunk csak elérni, az év
indításához.
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
Fackelmann István bizottsági elnök: Javasolja az Önkormányzat 2010. évi zárszámadás
elfogadásának véleményezését.
Szavasára bocsátja az Önkormányzat 2011. évi zárszámadásának véleményezését.
A Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az
előterjesztést elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:
28/2011. (IV.11.) SZOKB határozat
Tárgy: Az Önkormányzat 2010. évi zárszámadásának véleményezése
Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete Szociális, Oktatási és Kulturális
Bizottsága (továbbiakban: Bizottság) megtárgyalta a tárgyi előterjesztést, és az alábbiak
szerint dönt:
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1.) A Bizottság egyetért az írásbeli előterjesztésben foglaltakkal, és alkalmasnak
tartja a határozati javaslatot és az előterjesztett rendelet-tervezetet, hogy azt a
Képviselő-testület megvitassa, és elfogadja.
2.) A Bizottság megbízza a Bizottság elnökét, hogy a Bizottsági határozatot ismertesse
a Képviselő-testülettel.
Határidő: 2011. április 13.
Felelős:
Fackelmann István bizottsági elnök
Határozatról értesül:
1.) Fackelmann István bizottsági elnök
2.) Petró Ferenc polgármester
3.) Dr. Karsai Éva jegyző megbízásából dr. Turbucz Marietta Judit jogi igazgatási ügyintéző
4.) Irattár
A
7.) napirendi pont megtárgyalása közösen történik Ásotthalom Község
Önkormányzat Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottságával, mivel ezen napirendi
pontokat a Bizottságoknak tárgyalnia és véleményeznie kell.
VII. napirendi pont
A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása
elfogadásának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester

2010. évi összevont szakmai beszámolója

(Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 8. számú melléklete tartalmazza)
Fackelmann István bizottsági elnök: Felkéri a napirend előadóját, ha óhajtja, egészítse ki
az írásbeli előterjesztést.
Petró Ferenc polgármester :

Nem kívánja az előterjesztést kiegészíteni

Németh Attila képviselő: Véleménye szerint az írásos anyag részletes. Sajnálatosnak látja,
hogy a lélekszám arányhoz képest Ásotthalmon több a problémás eset, mint más
településeken. Kérdezi, hogy a problémák a tősgyökeres lakosságnál vagy inkább a betelepült
lakosoknál fordul elő? Az ellátási módoknál, az Önkormányzatnak van-e lehetősége
különböző kritériumokat felállítani a segélyezettekkel szemben, mint pl. a ház környékének a
rendbe tétele? Így nem fordulna elő, hogy az ellátás mellé még pl. tűzifát is kell vinni,
ugyanakkor a ház környékén sok sumár és fa található, amit csak ki kellene vágni. Egy
időszakban Ásotthalomnak olyan híre volt, hogy a környező településhez képest itt mindenki
ellátásban részesül. Valószínűleg ennek is köszönhető, hogy viszonylag sokan költöznek ide.
Petró Ferenc polgármester: A problémák leggyakrabban az ide települt lakosoknál fordulnak
elő. A szociális törvény lehetőséget ad különböző szankciókra.
Dr. Turbucz Marietta Judit jogi igazgatási ügyintéző: A szociális ügyintéző kolléganővel
már egyeztetett ebben a kérdésben, de pluszmunka mértéke nagyobb lenne, mint a várható
eredmény. Az ügyintéző napi munkájából 2-3 órát igénybe venne az újonnan ellátást igénylők
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életkörülményeinek felderítése. Ez egy lehetőség amely, nem hozná meg a ráfordított plusz
munka, energia és áldozat értékét.
Papp Renáta bizottsági tag: Tudatformáló ereje lenne, amennyiben elterjedne az igénylők
körében a környezettanulmány híre.
Németh Attila képviselő: Véleménye szerint nem minden egyes igénylőre napi szinten
kellene alkalmazni, hanem szúrópróbaszerűen. Így ki lehetne szűrni, aki alkalmi munkákból
él, többen vannak bejelentkezve ugyanarra a címre, vagy más trükköket vet be az
Önkormányzat félrevezetésére. Az ellátottak nem érdekeltek abban, hogy segítsenek a saját
helyzetükön, hanem az Önkormányzattól várják a megoldást.
Rutainé Fodor Edit alpolgármester: A 4 órás foglalkoztatás keretében, akinek lehetősége
volna jönni dolgozni, pl. nem veszik át a leveleket – és mivel nem vette át – nem kell
dolgoznia, hanem tovább kapja a segélyt. Előfordult, hogy a személyes kivitt értesítést sem
vették át, egyszerűen nem nyitják ki az ajtót.
Dr. Turbucz Marietta Judit jogi igazgatási ügyintéző: Amennyiben bevezetésre kerülne ez
az ellenőrzés, akkor minden ellátási formánál és minden ellátottnál ezt alkalmazni kellene,
ami aránytalanul nagy terhet róna az ügyintézőre. Az ügyintézési határidők – amelyek így is
nagyon behatároltak – már nem bírnák el ezt a pluszt. A közfoglalkoztatás rendszere már
igazodik az új helyzetekhez. A levelek átvétele kapcsán elmondja, hogy többször is kiküldésre
kerülnek az értesítések.
Andrésiné dr. Ambrus Ildikó bizottsági tag 1535 órakor távozik a bizottság üléséről.
Pőcze Levente képviselő: Nagyjából ismerhetőek ezek a családok akik ilyen körülmények
között élnek, elsősorban a gyerekekre kell gondolni. Ha megvonják a segélyt a gyerekektől is
elvesznek a szülők, és így is sokszor éheznek.
Babarczi Antal PTB elnök: Csatlakozik Németh Attila véleményéhez, mert kirívóak a
számadatok. Valóban Ásotthalom híre olyan, hogy itt sok a segély és mindenre jár.
Költségvetés készítésekor, már több évben felvetette, hogy a segélyek összegét csökkenteni
kell. Mindig azt a választ kapta, hogy ezeknek a segélyösszegeknek nagy részét visszakapja
az Önkormányzat. Nemcsak a visszakapott pénzre kell gondolni, hanem arra az összegre is
amelyet az Önkormányzatnak kell mellé tennie. A kérelmező bead egy kérelmet, amiben azt ír
be pl. keresetnek, amit akar. Szigorítani kellene az elbírálást.
Petró Ferenc polgármester: A segélyek a törvény szerint kerülnek megállapításra. Egyedül az
átmeneti segély összegét határozhatja meg a Képviselő-testület, amelyet a polgármester
engedélyezhet. Ez az összeg esetenként 2-3.000,- Ft, amely nem nagy segítséget tud nyújtani.
Dr. Turbucz Marietta Judit jogi igazgatási ügyintéző: Objektív elbírálás alá esnek a
kérelmezők, jövedelemigazolás kerül becsatolásra, ami alapja a megállapításnak.
Németh Attila képviselő: Környezettanulmány kellene, mert pl. aki fóliázik, az ne kapjon
segélyt. A jövedelmi viszonyok bevallása, pedig nem valós, mert nem vallja be pl. a fekete
munkavégzést. A hátrányos helyzetű családok esetében sokkal több feladat jut a
pedagógusoknak és az óvónőknek is, valamint a költségvetésünket az ingyenes étkezés
biztosítása is tovább terheli. Összességében jelentős pénzösszegekről van szó.
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Bókáné Szilágyi Mária Óvodavezető: A gyerekeken valóban látszik, hogy éhesek. Hétfőn,
kedden és szerdán nem győznek annyit enni, hogy utolérjék magukat.
Babarczi Antal PTB elnök: A Gondozási Központ szóba kerülése kapcsán elmondja, hogy
még mindig lát olyan létszámadatokat, amelyek más településeken nincsenek. Például az
ásotthalmi ellátottak száma 31 fő, másik településen jóval kevesebb. Ehhez az ellátotti
létszámhoz Ásotthalmon van külön 1 fő koordinátor, pl. Mórahalmon csak a közösségi
gondozó van 1 fő. Másik településekkel történő összehasonlításkor is náluk a legmagasabb a
dolgozói létszám.
Petró Ferenc polgármester: A testületi ülésen jelen lesz a tagintézmény-vezető asszony,
kérdéseket lehet hozzá intézni.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Fackelmann István bizottsági elnök: A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása 2010.
évi összevont szakmai beszámolója véleményezését szavazásra bocsátja:
A Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság 2 igen szavazattal ellenszavazat nélkül az
előterjesztést elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:
29/2011. (IV. 11.) SZOKB határozat
Tárgy: A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása
beszámolója véleményezése

2010. évi összevont szakmai

Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete Szociális, Oktatási és Kulturális
Bizottsága (továbbiakban: Bizottság) megtárgyalta a tárgyi előterjesztést, és az alábbiak
szerint dönt:
1) A Bizottság e g y e t é r t az írásbeli előterjesztésben foglaltakkal, és a l k a l m a s n a k
tartja, hogy azt a Képviselő-testület megvitassa, és e l f o g a d j a .
2) A Bizottság m e g b í z z a a Bizottság elnökét, hogy a Bizottsági határozatot
ismertesse a Képviselő-testülettel.
Határidő: 201l. április 13.
Felelős: Fackelmann István bizottsági elnök
Határozatról értesül:
1.) Fackelmann István bizottsági elnök
2.) Petró Ferenc polgármester
3.) Dr. Karsai Éva jegyző megbízásából: dr. Turbucz Marietta Judit jogi igazgatási ügyintéző
4.) Irattár
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Fackelmann István elnök megállapítja, hogy egyéb kérdés, bejelentés, hozzászólás nem
hangzott el; a Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság 15 50 órakor befejezte nyílt ülését.

Kmf.

Dr. Karsai Éva jegyző megbízásából:

Fackelmann István
Oktatási, Művelődési és Egészségügyi
Bizottság elnöke

Péter Ágota
jegyzőkönyv-vezető

