Jegyzőkönyv
Készült Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és
Területfejlesztési Bizottsága 2011. szeptember 19.-én 1400 órakor megtartott nyílt ülésén.
A bizottsági ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme
Jelen van: 3 fő; Babarczi Antal bizottsági elnök, Németh Attila, Erdélyi Antal bizottsági
tagok
Távol maradt: Pőcze Levente, Tóthné Vas Gabriella bizottsági tagok (jelezték
távolmaradásukat)
Tanácskozási joggal meghívottak: Petró Ferenc polgármester, dr. Turbucz Marietta Judit
jogi igazgatási ügyintéző, Olasz Tibor gazdálkodási ügyintéző, kontírozó
könyvelő, Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének és
Bizottságainak tagjai és intézményeinek vezetői, Öttömös Község
Önkormányzata
Képviselő-testülete,
Gajdánné
Szatmári
Mária
könyvvizsgáló, Dobó Veronika Ifjúságsegítő.
Tanácskozási joggal jelen van: Dr. Faragó Csaba helyettesítő jegyző, Olasz Tibor
gazdálkodási ügyintéző, kontírozó könyvelő, Turbucz Marietta Judit jogi
igazgatási ügyintéző, Rutainé Fodor Edit alpolgármester, Papp Renáta
képviselő.
Jegyzőkönyv-vezető: Balogh Mária gazdálkodási banki ügyintéző
Babarczi Antal bizottsági elnök megnyitja a Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottság nyílt
ülését.
Megállapítja, hogy az ülésen jelen van 3 fő bizottsági tag, az ülés határozatképes.
A kiadott és a jegyzőkönyvhöz mellékelt ( 1. számú melléklet) meghívóban foglaltaktól
eltérően tesz javaslatot a nyílt ülés napirendjére:
Az ülés napirendje:
1.)

„Tájékoztató az Önkormányzat 2011. I. félévi gazdálkodásáról” c. napirendi
pont véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester

2.)

„Tájékoztató a gépjárműhasználat belső ellenőrzéséről” c. napirendi pont
véleményezése
Előadó: Dr. Faragó Csaba helyettesítő jegyző

3.)

„Tájékoztató a Strandfürdő üzemeltetéséről” c. napirendi pont véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
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4.)

„Tájékoztató a Homokhát TV 1 éves működéséről” c. napirendi pont
véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester

5.)

Ásotthalom mezőgazdasági helyzetéről, az idegenforgalmáról és a helyi
vállalkozásokról szóló jelentés elfogadásának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester

6.)

„Tájékoztató a 2005-2010. év közötti megbízási díjak ellenőrzéséről” c.
napirendi pont véleményezése
Előadó: Babarczi Antal PTB elnök

7.)

„Intézkedési terv elfogadása a létszámleépítéssel kapcsolatosan” c. napirendi
pont véleményezése
Előadó: Dr. Faragó Csaba helyettesítő jegyző

8.)

Kiss Ferenc Általános Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Napközi
Otthonos Óvoda 2011. évi költségvetés 3. módosításának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester

9.)

Az Önkormányzat 2011. évi költségvetési rendelet 3. módosításának
véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester

10.) A Déli utca 17/A. szám alatti – költségalapú – bérlakásra pályázat kiírásának
véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
11.) A Déli utca 17/B. szám alatti – költségalapú – bérlakásra pályázat kiírásának
véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
12.) Mórahalom és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati
Társulási Megállapodás módosításának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester

Társulás,

13.) Mórahalom és Térsége Ivóvízminőség-javító projekt 2. szakasz véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
14.) „Hozzájárulás működtetési jog átadásához” c. napirendi pont véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
15.) A volt Fogorvosi Rendelő értékesítésére kiírt újabb pályázat elbírálásának
véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
16.) A volt Fogorvosi Rendelő értékesítésére
véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester

újabb

pályázat

kiírásának
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17.) A Védőnői Szolgálat korábbi telephelyének értékesítésére kiírt újabb pályázat
elbírálásának véleményezése

Előadó: Petró Ferenc polgármester
18.) A Védőnői Szolgálat korábbi telephelyének értékesítésére újabb pályázat kiírásának
véleményezése

Előadó: Petró Ferenc polgármester
19.) Egyebek
A Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottság Babarczi Antal bizottsági elnök javaslatát 3 igen
szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozza:
92/2011.(IX.19.) PTB határozat
Tárgy:

A Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottság 2011. szeptember 19.-i nyílt ülés
napirendjének megállapítása
Határozat

Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Területfejlesztési
Bizottsága (továbbiakban: Bizottság) egyetért Babarczi Antal bizottsági elnök indítványával
és az alábbiak szerint dönt:
A Bizottság 2011. szeptember 19-én 1400 órai kezdettel tartja nyílt ülését, melynek
napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg:
1.)

„Tájékoztató az Önkormányzat 2011. I. félévi gazdálkodásáról” c. napirendi
pont véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester

2.) „Tájékoztató a gépjárműhasználat belső ellenőrzéséről” c. napirendi pont
véleményezése
Előadó: Dr. Faragó Csaba helyettesítő jegyző
3.) „Tájékoztató a Strandfürdő üzemeltetéséről” c. napirendi pont véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
4.) „Tájékoztató a Homokhát TV 1 éves működéséről” c. napirendi pont
véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
5.) Ásotthalom mezőgazdasági helyzetéről, az idegenforgalmáról és a helyi
vállalkozásokról szóló jelentés elfogadásának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
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6.) „Tájékoztató a 2005-2010. év közötti megbízási díjak ellenőrzéséről” c.
napirendi pont véleményezése
Előadó: Babarczi Antal PTB elnök
7.)

„Intézkedési terv elfogadása a létszámleépítéssel kapcsolatosan” c. napirendi
pont véleményezése
Előadó: Dr. Faragó Csaba helyettesítő jegyző

8.) Kiss Ferenc Általános Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Napközi
Otthonos Óvoda 2011. évi költségvetés 3. módosításának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
9.) Az Önkormányzat 2011. évi költségvetési
véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester

rendelet

3.

módosításának

10.) A Déli utca 17/A. szám alatti – költségalapú – bérlakásra pályázat kiírásának
véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
11.) A Déli utca 17/B. szám alatti – költségalapú – bérlakásra pályázat kiírásának
véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
12.) Mórahalom és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás, Társulási
Megállapodás módosításának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
13.) Mórahalom és Térsége Ivóvízminőség-javító projekt 2. szakasz véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
14.) „Hozzájárulás működtetési jog átadásához” c. napirendi pont véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
15.) A volt Fogorvosi Rendelő értékesítésére kiírt újabb pályázat elbírálásának
véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
16.) A volt Fogorvosi Rendelő értékesítésére
véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester

újabb

pályázat

kiírásának

17.) A Védőnői Szolgálat korábbi telephelyének értékesítésére kiírt újabb pályázat
elbírálásának véleményezése

Előadó: Petró Ferenc polgármester
18.) A Védőnői Szolgálat korábbi telephelyének értékesítésére újabb pályázat kiírásának
véleményezése

Előadó: Petró Ferenc polgármester
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19.) Egyebek
A határozatról értesülnek:
1.) Babarczi Antal bizottsági elnök
2.) Dr. Faragó Csaba helyettesítő jegyző
3.) Petró Ferenc polgármester
4.) Irattár
I. napirendi pont
„Tájékoztató az Önkormányzat 2011. I. félévi gazdálkodásáról” c. napirendi
véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
( Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 2. számú melléklete tartalmazza)

pont

Babarczi Antal bizottsági elnök átadja a szót Petró Ferenc polgármesternek a napirendi pont
előadójának.
Petró Ferenc polgármester: köszönti a jelenlévőket. Törvényi kötelezettségnek tesz eleget az
Önkormányzat, azzal, hogy a Képviselő-testületet tájékoztatja az I. félévi gazdálkodásról. A
Kincstár felé már beküldésre került az anyag, már a feldolgozáson túl vannak. A számadatok
pontosak, esetleg a belső ellenőri vizsgálatkor esetleg normatíva eltérés keletkezhet, amelyet
majd rendezni kell. A teljesítések időarányosak, esetleg 1-2%-os megtakarítás fordul elő. A
Gondozási Központ gázszámlái magasabbak voltak a vártnál. Az eredetileg tervezett
napirendi pontok közül néhányat ki kellett venni, mert a Kistérségi Társulás a beszámolókat
és a tájékoztatókat szeptember 23.-án fogadja el. Előzetes egyeztetések folytak a zákányszéki
intézményvezetővel, de az előterjesztések még nem kerültek ide. Az intézményvezető jelezte,
hogy időarányosan ők sem lépték túl az I. félévre tervezett költségeket, sőt közel 4 mFt-os
tartalékuk képződött, amit a gázköltségek miatt be kell építeniük a költségvetésbe. Fontos
tudni, hogy a bővítés miatt, mind a nyári, mind a téli időszakban a 250 m2-es új épületrészre
is gázszámlát kell fizetni. Jelezte az intézményvezetőnek, hogy az energiafogyasztásra
fokozottan figyelmet kell fordítani, a 7 db beépített klíma és a megnövekedett fűtendő terület
miatt. A napelemes rásegítés majd csak a következő időszakban mutatja meg, hogy mennyit
lehet vele spórolni.
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
Babarczi Antal bizottsági elnök szavazásra bocsátja a „Tájékoztató az Önkormányzat 2011. I.
félévi gazdálkodásáról” c. napirendi pont véleményezését.
A Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottság a javaslatot 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
93/2011.(IX.19.) PTB határozat
Tárgy: „Tájékoztató az Önkormányzat 2011. I. félévi gazdálkodásáról” c. napirendi
véleményezése

pont
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Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Területfejlesztési
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: 2011. szeptember 23.
Felelős: Babarczi Antal bizottsági elnök
A határozatról értesülnek:
1.) Babarczi Antal bizottsági elnök
2.) Dr. Faragó Csaba helyettesítő jegyző
3.) Petró Ferenc polgármester
4.) Irattár
II. napirendi pont
„Tájékoztató a gépjárműhasználat belső ellenőrzéséről” c.
véleményezése
Előadó: Dr. Faragó Csaba helyettesítő jegyző
( Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 3. számú melléklete tartalmazza)

napirendi

pont

Babarczi Antal bizottsági elnök átadja a szót Dr. Faragó Csaba helyettesítő jegyzőnek a
napirendi pont előadójának.
Dr. Faragó Csaba helyettesítő jegyző: a belső ellenőr a munkatervének megfelelően
májusban végezte el az ellenőrzést. Megállapította, hogy a szabályzatok a jogszabályoknak
megfelelőek, kellően részletezettek, az abban foglaltak betartásra kerültek. Szabályszerűen
történt a gépjárműhasználat. A belő ellenőr elfogadhatónak és jónak ítélte meg a metódust,
amit az Önkormányzat folytat. Előzőek alapján támogatja és javasolja az előterjesztés
elfogadását.
Babarczi Antal bizottsági elnök: a korábbi bizottsági ellenőrzés kapcsán felmerült
javaslatként, hogy a felhasznált olaj gépkocsinként legyen szétosztva, hogy az olaj
felhasználásról és annak költségeiről is valós képet lehessen kapni. Nem az elhasznált olaj
mennyiségével van a probléma, hanem a gépkocsinkénti kimutatással.
Dr. Faragó Csaba helyettesítő jegyző: a szerdai testületi ülésre készül egy kimutatás a
felhasznált olaj költségeiről, autónként.
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
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Babarczi Antal bizottsági elnök szavazásra bocsátja a „Tájékoztató a gépjárműhasználat belső
ellenőrzéséről” c. napirendi pont véleményezését.
A Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottság a javaslatot 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
94/2011.(IX.19.) PTB határozat
Tárgy: „Tájékoztató a gépjárműhasználat belső ellenőrzéséről” c. napirendi pont
véleményezése
Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Területfejlesztési
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: 2011. szeptember 23.
Felelős: Babarczi Antal bizottsági elnök
A határozatról értesülnek:
1.) Babarczi Antal bizottsági elnök
2.) Dr. Faragó Csaba helyettesítő jegyző
3.) Petró Ferenc polgármester
4.) Irattár
III. napirendi pont
Tájékoztató a Strandfürdő üzemeltetéséről” c. napirendi pont véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
( Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 4. számú melléklete tartalmazza)
Babarczi Antal bizottsági elnök átadja a szót Petró Ferenc polgármesternek a napirendi pont
előadójának.
Petró Ferenc polgármester: a kiadási adatok még nem véglegesek, hiszen még december
hónapban is jelentkezik az áramszámla, az átalány miatt egészen a végszámláig. A tavalyi és
az előző évi adatokból már tudható volt, hogy egy ilyen jellegű fürdőt, igazán nem lehet
nyereségesen üzemeltetni. A jövőre nézve elmondja, hogy volt több érdeklődő is.
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Németh Attila bizottsági tag: sajnos tudvalévő volt, hogy veszteséggel fog működni a
Strandfürdő. Felhívja a figyelmet, hogy a szezon után a villany teljesítményt 6 A-ra vissza
kell csökkentetni a szolgáltatóval. Ez természetesen csak akkor lehetséges, ha nincs tartozás a
szolgáltató felé. A kimutatásokkal kapcsolatban elmondja, hogy jobban szerette volna látni az
adatokat, olyan táblázatban, mint a korábbi két év adatait, így az összehasonlíthatóság
megoldható lett volna. Ezt szeretné a szerdai testületi ülésre kérni.
Dr. Faragó Csaba helyettesítő jegyző: szerdai testületi ülésre elkészül az új táblázat a
korábbiakkal azonos tartalommal.
Babarczi Antal bizottsági elnök: nagyon kevésnek találja a 611 eFt-os bevételt, a 2009. évi
bevétel ennél sokkal több volt.
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
Babarczi Antal bizottsági elnök szavazásra bocsátja a Tájékoztató a Strandfürdő
üzemeltetéséről” c. napirendi pont véleményezését.
A Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottság a javaslatot 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
95/2011.(IX.19.) PTB határozat
Tárgy: Tájékoztató a Strandfürdő üzemeltetéséről” c. napirendi pont véleményezése
Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Területfejlesztési
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: 2011. szeptember 23.
Felelős: Babarczi Antal bizottsági elnök
A határozatról értesülnek:
1.) Babarczi Antal bizottsági elnök
2.) Dr. Faragó Csaba helyettesítő jegyző
3.) Petró Ferenc polgármester
4.) Irattár
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IV. napirendi pont
„Tájékoztató a Homokhát TV 1 éves működéséről” c. napirendi pont véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
( Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 5. számú melléklete tartalmazza)
Babarczi Antal bizottsági elnök átadja a szót Petró Ferenc polgármesternek a napirendi pont
előadójának.
Petró Ferenc polgármester: nem kívánja kiegészíteni az írásbeli előterjesztést.
Babarczi Antal bizottsági elnök: a tavalyi tájékoztató kapcsán felvetésre került, hogy a
programokról készült tudósítások késve kerülnek adásba.
Papp Renáta képviselő: a rendezvény után azért kerül pár héttel később adásba az anyagok,
mert aki ott volt az is szívesen nézi újra később, aki nem volt ott, annak pedig így is új
élményt nyújt. A kimutatott adásszámnál érdemes figyelembe venni, hogy pl. a népzenei
találkozó 1 hír, de 3 vetítési időt tesz ki.
Babarczi Antal bizottsági elnök: a település eseményein rendszeresen megjelennek, köszönet
a munkájukért.
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
Babarczi Antal bizottsági elnök szavazásra bocsátja a „Tájékoztató a Homokhát TV 1 éves
működéséről” c. napirendi pont véleményezését.
A Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottság a javaslatot 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
96/2011.(IX.19.) PTB határozat
Tárgy: „Tájékoztató a Homokhát TV 1 éves működéséről” c. napirendi pont véleményezése
Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Területfejlesztési
Bizottsága (továbbiakban: Bizottság) megtárgyalta a tárgyi előterjesztést, és az alábbiak
szerint dönt:
1.) A Bizottság egyetért az írásbeli előterjesztésben foglaltakkal, és
alkalmasnak tartja, hogy azt a Képviselő-testület megvitassa, és
elfogadja.
2.) A Bizottság megbízza a Bizottság elnökét, hogy a Bizottsági határozatot
ismertesse a Képviselő-testülettel.
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Határidő: 2011. szeptember 23.
Felelős: Babarczi Antal bizottsági elnök
A határozatról értesülnek:
1.) Babarczi Antal bizottsági elnök
2.) Dr. Faragó Csaba helyettesítő jegyző
3.) Petró Ferenc polgármester
4.) Irattár
V. napirendi pont
Ásotthalom mezőgazdasági helyzetéről, az idegenforgalmáról és a helyi vállalkozásokról
szóló jelentés elfogadásának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
( Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 6. számú melléklete tartalmazza)
Babarczi Antal bizottsági elnök átadja a szót Petró Ferenc polgármesternek a napirendi pont
előadójának.
Petró Ferenc polgármester: véleménye szerint a kormányzat sem tud mit kezdeni a
mezőgazdasággal. Új alapokra kellene helyezni, hiszen Magyarország számára régen is a
mezőgazdaság vezető szerepet töltött be.
Rutainé Fodor Edit alpolgármester: Babarczi képviselő úr beszámolójában olvasta, hogy
csatlakozni kellene a turisztikai egyesülethez. Hiszen a nyáron is előfordult, hogy nagyobb
rendezvények esetén már a mórahalmi szálláshelyek betöltésre kerültek és még itt
Ásotthalmon is szálltak meg vendégek. A szálláshelyek reklámozására jó lehetőség lenne az
egyesület keretében.
Papp Renáta képviselő: Mórahalomnak a turisztikai egyesülete révén önálló kiadványa van,
amelyben az összes mórahalmi szálláshely szerepel. Ebben az ásotthalmi szálláshelyek nem
szerepelnek. A térségben pedig egyik településnek sincs ilyen kiadványa. Megoldást
jelentene, ha a helyi szállásadók tudnának kiadni egy önálló kis prospektust a rendelkezésre
álló lehetőségekről, ezt a mórahalmi Turinform irodában ki lehetne helyezni.
Babarczi Antal bizottsági elnök: elmondja, hogy az előterjesztés mellékleteiben három
megközelítés szerepel. Mind a három leírja a siralmas helyzetet, de kilátásokat egyik sem tud
megvilágítani. Saját jelentése -még júniusban elkészült, mert eredetileg akkor került volna
megtárgyalásra - kiegészítéseként elmondja, hogy azóta a németországi vírus már lecsengett.
Javasolja felvenni a kapcsolatot a TDM-mel, így lehetőség nyílna a turisztikai kiadványokba a
helyi szállásadóknak is bekerülni.
Petró Ferenc polgármester: a TDM-ben az összes település tag. Részt vett a megbeszélésen,
ahol a pályázat benyújtásáról döntöttek.
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
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Babarczi Antal bizottsági elnök szavazásra bocsátja Ásotthalom mezőgazdasági helyzetéről,
az idegenforgalmáról és a helyi vállalkozásokról szóló jelentés elfogadásának
véleményezését.
A Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottság a javaslatot 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
97/2011.(IX.19.) PTB határozat
Tárgy: Ásotthalom mezőgazdasági helyzetéről, az idegenforgalmáról és a helyi
vállalkozásokról szóló jelentés elfogadásának véleményezése
Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Területfejlesztési
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: 2011. szeptember 23.
Felelős: Babarczi Antal bizottsági elnök
A határozatról értesülnek:
1.) Babarczi Antal bizottsági elnök
2.) Dr. Faragó Csaba helyettesítő jegyző
3.) Petró Ferenc polgármester
4.) Irattár
VI. napirendi pont
„Tájékoztató a 2005-2010. év közötti megbízási díjak ellenőrzéséről” c. napirendi pont
véleményezése
Előadó: Babarczi Antal PTB elnök
( Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 7. számú melléklete tartalmazza)
Babarczi Antal bizottsági elnök: a Bizottság által végzett ellenőrzéskor feltárt
hiányosságokra az érintett intézményvezetők írásbeli indoklást készítettek. A Gondozási
Központ indoklását a Bizottság nem fogadta el, ezért szükséges a napirendi pont újra
tárgyalása. Jelenleg sincs itt az intézményvezető, ezért javasolja, hogy a napirendi ponttal
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kapcsolatosan, a testületi ülésen – az intézményvezető meghallgatása után – a Képviselőtestület döntsön.
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
Babarczi Antal bizottsági elnök szavazásra bocsátja „Tájékoztató a 2005-2010. év közötti
megbízási díjak ellenőrzéséről” c. napirendi pont véleményezését.
A Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottság a javaslatot 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
98/2011.(IX.19.) PTB határozat
Tárgy: „Tájékoztató a 2005-2010. év közötti megbízási díjak ellenőrzéséről” c. napirendi
pont véleményezése
Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Területfejlesztési
Bizottsága (továbbiakban: Bizottság) megtárgyalta a tárgyi előterjesztést, és az alábbiak
szerint dönt:
1.) A Bizottság nem döntött a napirendi pontról, az érintettek megjelenésének
hiányában, a Bizottság a Képviselő-testületre bízza a döntést.
2.) A Bizottság megbízza a Bizottság elnökét, hogy a Bizottsági határozatot
ismertesse a Képviselő-testülettel.
Határidő: 2011. szeptember 23.
Felelős: Babarczi Antal bizottsági elnök
A határozatról értesülnek:
1.) Babarczi Antal bizottsági elnök
2.) Dr. Faragó Csaba helyettesítő jegyző
3.) Petró Ferenc polgármester
4.) Irattár
VII. napirendi pont
„Intézkedési terv elfogadása a létszámleépítéssel kapcsolatosan” c. napirendi pont
véleményezése
Előadó: Dr. Faragó Csaba helyettesítő jegyző
( Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 8. számú melléklete tartalmazza)
Babarczi Antal bizottsági elnök átadja a szót Dr. Faragó Csaba helyettesítő jegyzőnek a
napirendi pont előadójának.
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Dr. FaragóCsaba helyettesítő jegyző: az Önkormányzat nehéz pénzügyi helyzetének
figyelembe vételével, szükséges megszorító intézkedések meghozatala. Elképzelése szerint
háromféle intézkedési terv bevezetését látja szükségesnek. Az első - az előterjesztésben
szereplő címhez képest nem létszám leépítés, hanem - 2 köztisztviselői álláshely
finanszírozásának 8 óráról 6 órára történő csökkentése. A továbbiakban a gazdasági
osztályvezetői státusz sem kerül betöltésre. A második az adóbevételek alakulásának
megvizsgálása, százalékos formában a kintlévőség kimutatásának vizsgálata. Visszamenőleg
5 évre kell kimutatni a kintlévőségeket, a sikeres adóbehajtás reményében. Harmadik
intézkedés – polgármester úrral egyeztetve – az intézmények negyedévenkénti
beszámoltatása, az előirányzatok százalékos teljesítéséről, a kiadások alakulásáról azok
indoklásával.
Fenti intézkedések szükségességét a nehéz anyagi helyzet is indokolja, valamint az a tény,
hogy következő évben sem várható lényeges javulás az önkormányzat pénzügyi helyzetének
terén. A helyzet romlását vetíti előre a Kormány nagymértékű létszámcsökkentési tervezete a
közszférában. Első lépésként csak a központi apparátusról esik szó, de már az utolsó
információk már 60.000 fő leépítéséről szólnak. Ásotthalomhoz méltó jegyzőként – úgy érzi –
akkor jár el helyesen, ha minden státuszt igyekszik megőrizni, ameddig tartható a helyzet.
Hiszen az álláshelyeken ásotthalmiak dolgoznak, és egy-egy álláshely mögött családok
megélhetése húzódik meg. Így nem létszámcsökkentési döntés született, de a költségvetési
egyensúly megtartásának is meg kell felelni, ezért született az előterjesztésben szereplő
javaslat. Előre kell gondolkodni, megpróbálni csökkenteni a költségeket, hogy az októberben
megszülető önkormányzati törvény, hogyan szabályozza és engedi a fenntartói jogokat
gyakorolni és milyen anyagi forrásokat biztosít hozzá. Az Iskola – véleménye szerint – amíg
csak megoldható maradjon önkormányzati fenntartás alatt, hiszen a jövő nemzedékének
nevelése a település feladata, egy közösség másképp viszonyul hozzá, mint egy központi
akarat végrehajtója.
Petró Ferenc polgármester: a költségvetési törvény tervezet ismeretében, meg kell próbálni
megelőzni a bajt. Óriási változások állnak a küszöbön, a törvényi változások kapcsán és a
jövő évi 60 milliárd Ft-os elvonás a közszféra esetében. Az ország, hogy kikerüljön a bajból
kemény megszorításokra van szükség, amelyek az önkormányzatokat is megviselik. Jelenleg
2 fő munkaidejét kell csökkenteni, de lehet, hogy a további szigorítások esetén minden
dolgozó munkaidejét csökkenteni kell. Jelenleg az osztályvezetői álláshely sincs betöltve a
takarékosság jegyében. A Hivatalban 1 fő dolgozó 6 órában került alkalmazásra, a Munkaügyi
Központ támogatásában, a további 2 órában köztisztviselőként került foglalkoztatásra, ezzel is
megtakarítást sikerült elérni. Az önkormányzatnál magas a munkabér kiáramlás, mert a
munkaviszony és az iskolai végzettség is magas. Az oktatásban már 2012. január 1-től
változások várhatóak és a szeptemberi iskolakezdésre alakul ki a végleges koncepció. Egyik
lehetséges variáció a feladatfinanszírozás, a másik létszámhoz kötött elszámolás.
Rutainé Fodor Edit alpolgármester: örül neki, hogy a Bizottság ragaszkodik az Iskola
fenntartói jogához.
Németh Attila bizottsági tag: támogatja az Iskola megtartását, de nem mindegy, hogy milyen
feltételek mellett. Amennyiben az önkormányzat ragaszkodik a fenntartói joghoz, akkor
Kormány biztosan tovább fog szigorítani, az önkormányzatra még nagyobb terhet róva. Ennek
a kérdésnek az eldöntésekor komoly hatástanulmányokat kell végezni, hogy az önkormányzat
hogyan tudja előteremteni a növekvő terhekre a fedezetet.
A Polgármesteri Hivatal munkáját érintő munkaidő csökkentéssel kapcsolatban elmondja,
hogy polgármester úr már korábban is hangot adott annak az észrevételének, hogy nem
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minden területen és nem minden dolgozó használja ki a 8 óra munkaidejét munkavégzéssel. A
szabad kapacitás kihasználásának szabályozása munkáltatói jogkör és nem testületi döntés. Az
ésszerűség és a takarékosság figyelembe vételével biztosítani kell a működés zavartalanságát.
Jelenleg a 6 órára történő munkaidő csökkentés a kisebbik rossz, de ez előre vetíti annak a
lehetőségét, hogy idővel, akár 4 órára is csökkenhet a munkaidő, de legalább a munkahely
megmarad. Hiányolja az előterjesztésből a számszerűsített adatokat, hogy mennyi
megtakarítást fog eredményezni az önkormányzat az intézkedés bevezetése. A dolgozók
átsorolását visszafelé sorolni nem lehet, de véleménye szerint annak a személynek a
felelősségét kellene vizsgálni, aki korábban az átsorolásokat elvégezte.
Dr. Faragó Csaba helyettesítő jegyző: a környező településekhez képest magas a
bérkiáramlás. Egyrészt jó, hogy magas a diplomával rendelkezők száma, hiszen ez jelzi a
szürkeállomány nagymértékű jelentétét, másrészt olyan feladatokat is diplomás végez,
amelyre elég lenne egy középfokú végzettség is.
Petró Ferenc polgármester: 5 éve tiltakozott, hogy a köztisztviselők nem államigazgatási
főiskolára mentek el tanulni. A számszerűsített adatok kapcsán elmondja, hogy az
osztályvezetői státusz be nem töltésével 60 eFt, a 2 órás köztisztviselő 6 órás Munkaügyi
Központos támogatásával is 60 eFt kerül megtakarításra havonta. A dolgozók május óta szinte
folyamatosan készítik a munkahelyi hőtérképet, amelyet jegyző úrral együtt értékelnek.
Németh Attila bizottsági tag: ez a döntés a munkáltató felelőssége, hogy eldöntse a munkaidő
kihasználtsága megfelelő-e. Ebbe a kérdésbe képviselőként nem is tudna beleszólni, hogy
melyik dolgozó munkája fér bele 6 órába is. Testületi tagként két oldalról kap panaszt,
egyrészt a munkáltató felől, másrészt a dolgozók felől. Véleménye szerint a legkisebb
áldozattal kell megoldani a problémát, ugyanakkor a hatékonyság rovására nem mehet. A
munkahelyi hőtérkép alkalmazása jó módszer, amely kimutatja a kihasználatlanságot.
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
Babarczi Antal bizottsági elnök szavazásra bocsátja „Intézkedési terv elfogadása a
létszámleépítéssel kapcsolatosan” c. napirendi pont véleményezését.
A Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottság a javaslatot 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
99/2011.(IX.19.) PTB határozat
Tárgy: „Intézkedési terv elfogadása a létszámleépítéssel kapcsolatosan” c. napirendi pont
véleményezése

Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Területfejlesztési
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, 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. szeptember 23.
Felelős: Babarczi Antal bizottsági elnök
A határozatról értesülnek:
1.) Babarczi Antal bizottsági elnök
2.) Dr. Faragó Csaba helyettesítő jegyző
3.) Petró Ferenc polgármester
4.) Irattár
VIII. napirendi pont
Kiss Ferenc Általános Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Napközi
Otthonos Óvoda 2011. évi költségvetés 3. módosításának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
( Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 9. számú melléklete tartalmazza)
Babarczi Antal bizottsági elnök átadja a szót Petró Ferenc polgármesternek a napirendi pont
előadójának.
Petró Ferenc polgármester: az új rendelkezés szerint minden módosítást, ami a
költségvetésben átvezetésre kerül indokolni kell. Az intézmény költségvetése az 1 fő
létszámcsökkentés miatt változik.
Babarczi Antal bizottsági elnök: A/3-as táblázatban szeretné kérni az adatokat.
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
Babarczi Antal bizottsági elnök szavazásra bocsátja Kiss Ferenc Általános Iskola Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény és Napközi Otthonos Óvoda 2011. évi költségvetés 3.
módosításának véleményezését.
A Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottság a javaslatot 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
100/2011.(IX.19.) PTB határozat
Tárgy: Kiss Ferenc Általános Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Napközi
Otthonos Óvoda 2011. évi költségvetés 3. módosításának véleményezése
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Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Területfejlesztési
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: 2011. szeptember 23.
Felelős: Babarczi Antal bizottsági elnök
A határozatról értesülnek:
1.) Babarczi Antal bizottsági elnök
2.) Dr. Faragó Csaba helyettesítő jegyző
3.) Petró Ferenc polgármester
4.) Irattár
IX. napirendi pont
Az Önkormányzat 2011. évi költségvetési rendelet 3. módosításának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
( Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 10. számú melléklete tartalmazza)
Babarczi Antal bizottsági elnök átadja a szót Petró Ferenc polgármesternek a napirendi pont
előadójának.
Petró Ferenc polgármester: a módosításra három tétel miatt van szükség. Első, a megépült
kerékpárút önerejének 4.289 eFt Mórahalom részére. A második a Gondozási Központnál
történő beruházás pótmunkadíja 3.250 eFt. A beruházás közben derült ki, a tetőrész
bontásakor, hogy a lift megépítésének a lehetősége nem áll fenn az eredeti elképzelés szerint.
Módosítani kellett a megvalósítás érdekében és ez eredményezett ennyi pluszköltséget. A
munka befejezési határideje 2011. augusztus 1. volt, akkorra át kellett adni az épületet
műszakilag, a kötbér elkerülése miatt. A harmadik az Iskolánál 2011. augusztus 31.-én egy fő
létszámcsökkentés miatti 2.300 eFt.
Németh Attila bizottsági tag: elfogadja amit Polgármester úr mondott, de nem ért vele egyet,
mert a Gondozási Központ beruházásnál gyakorlatilag a Kistérség pótmunkát rendelt vagy
fogadott el az ásotthalmi Önkormányzat terhére. Nyilván beruházást be kell fejezni, mert
pályázati pénz. Hanyagságot mutat, hogy a munka felmérésekor, megtervezésekor nem derült
ki, hogy nem kivitelezhető a terv, csak az épület megbontásakor derült ki. Az önkormányzati
beruházásoknál visszatérő probléma, hogy nincs felelős és mindig az Önkormányzat fizet rá.
Honnan lesz erre fedezet? A kivitelező a tervek alapján készíti el az épületet, a kivitelezőnek
van egy bizonyos kockázata, ha nem végzett előzetes feltárást, de ezt neki vállalnia kell.
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Petró Ferenc polgármester: ez a pályázat még 2009-ben került beadásra, most 2011-ben
nyilván ezek az árak már nem azok, mint 2009-ben. Ez is okozza a problémát, még egyszer
nem szeretne részt venni egy ilyen pályázatban, ahol így kell együttműködni. A pályázatban
résztvevők kicserélődtek, a pályázat maga egy összedobott, nem kellően kidolgozott volt,
amelyet nem volt módja ellenőrizni, hiszen Mórahalom adta be.
Babarczi Antal bizottsági elnök: egyetért az előzőekben elhangzottakkal. A jövőben legyen
felelős ilyen esetekben. Javasolja, hogy a jövőbeni szerződéskötéseknél az Önkormányzat
körültekintően járjon el, hogy ne keletkezzen plusz költség. Amennyiben a plusz költségre lett
volna szabályozás a szerződésben, akkor lehet, hogy csak a 20%-át kellett volna az
Önkormányzatnak kifizetnie.
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
Babarczi Antal bizottsági elnök szavazásra bocsátja Az Önkormányzat 2011. évi költségvetési
rendelet 3. módosításának kiegészítését az alábbiak szerint:
„A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, az Önkormányzat a jövőbeni
szerződés kötéseinél körültekintően járjon el, hogy az Önkormányzatnak ne
keletkezzen plusz költsége.”
A Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottság a kiegészítést 3 igen szavazattal, ellenszavazat
nélkül elfogadta.
Babarczi Antal bizottsági elnök szavazásra bocsátja a kiegészítéssel együtt az Önkormányzat
2011. évi költségvetési rendelet 3. módosításának véleményezését.
A Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottság a javaslatot, a kiegészítéssel együtt 3 igen
szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
101/2011.(IX.19.) PTB határozat
Tárgy: Az Önkormányzat 2011. évi költségvetési rendelet 3. módosításának véleményezése
Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Területfejlesztési
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 javasolja a Képviselő-testületnek, az Önkormányzat a jövőbeni
szerződés kötéseinél körültekintően járjon el, hogy az Önkormányzatnak ne
keletkezzen plusz költsége.
3.) A Bizottság megbízza a Bizottság elnökét, hogy a Bizottsági határozatot
ismertesse a Képviselő-testülettel.
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Határidő: 2011. szeptember 23.
Felelős: Babarczi Antal bizottsági elnök
A határozatról értesülnek:
1.) Babarczi Antal bizottsági elnök
2.) Dr. Faragó Csaba helyettesítő jegyző
3.) Petró Ferenc polgármester
4.) Irattár
X. napirendi pont
A Déli utca 17/A. szám alatti – költségalapú – bérlakásra pályázat kiírásának
véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
( Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 11. számú melléklete tartalmazza)
Babarczi Antal bizottsági elnök átadja a szót Petró Ferenc polgármesternek a napirendi pont
előadójának.
Petró Ferenc polgármester: nem kívánja kiegészíteni az írásbeli előterjesztést.
Németh Attila bizottsági tag: javasolja, hogy a bérleti szerződésbe kerüljön be egy fix
időpont, ha azon belül a nyertes pályázó nem teljesíti a pályázatában vállaltakat, akkor
lehessen szankcionálni.
Dr. FaragóCsaba helyettesítő jegyző: egyoldalú felmondás lehetősége, amivel az
együttműködés hiánya miatt lehet élni.
Babarczi Antal bizottsági elnök: korábban már javasolta, hogy a bérleti szerződésekbe
kerüljön bele felmondási idő. Továbbá elmondja, hogy július 29-e óta már volt (rendkívüli)
testületi ülés, amelyre behozható lett volna az előterjesztés. Most 4 hónapig üresen áll a lakás,
mely az Önkormányzatnak veszteséget jelent.
Rutainé Fodor Edit alpolgármester: korábbi bérlakás kiírásnál volt olyan pályázó aki nem
kapott lakást, most oda lehet-e neki adni a lakást?
Petró Ferenc polgármester: csak akkor, ha ad be érvényes pályázatot erre a bérlakásra
vonatkozóan.
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
Babarczi Antal bizottsági elnök szavazásra bocsátja A Déli utca 17/A. szám
költségalapú – bérlakásra pályázat kiírásának véleményezését.

alatti

–

A Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottság a javaslatot 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
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102/2011.(IX.19.) PTB határozat
Tárgy: A Déli utca 17/A. szám alatti – költségalapú – bérlakásra pályázat kiírásának
véleményezése
Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Területfejlesztési
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: 2011. szeptember 23.
Felelős: Babarczi Antal bizottsági elnök
A határozatról értesülnek:
1.) Babarczi Antal bizottsági elnök
2.) Dr. Faragó Csaba helyettesítő jegyző
3.) Petró Ferenc polgármester
4.) Irattár
XI. napirendi pont
A Déli utca 17/B. szám alatti – költségalapú – bérlakásra pályázat kiírásának
véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
( Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 12. számú melléklete tartalmazza)
Babarczi Antal bizottsági elnök átadja a szót Petró Ferenc polgármesternek a napirendi pont
előadójának.
Petró Ferenc polgármester: nem kívánja kiegészíteni az írásbeli előterjesztést.
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
Babarczi Antal bizottsági elnök szavazásra bocsátja A Déli utca 17/B. szám
költségalapú – bérlakásra pályázat kiírásának véleményezését.

alatti

–

A Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottság a javaslatot 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
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103/2011.(IX.19.) PTB határozat
Tárgy: A Déli utca 17/B. szám alatti – költségalapú – bérlakásra pályázat kiírásának
véleményezése
Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Területfejlesztési
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: 2011. szeptember 23.
Felelős: Babarczi Antal bizottsági elnök
A határozatról értesülnek:
1.) Babarczi Antal bizottsági elnök
2.) Dr. Faragó Csaba helyettesítő jegyző
3.) Petró Ferenc polgármester
4.) Irattár
XII. napirendi pont
Mórahalom és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás, Társulási
Megállapodás módosításának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
( Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 13. számú melléklete tartalmazza)
Babarczi Antal bizottsági elnök átadja a szót Petró Ferenc polgármesternek a napirendi pont
előadójának.
Petró Ferenc polgármester: nem kívánja kiegészíteni az írásbeli előterjesztést.
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
Babarczi Antal bizottsági elnök szavazásra bocsátja Mórahalom és Térsége Ivóvízminőségjavító Önkormányzati Társulás, Társulási Megállapodás módosításának véleményezését.
A Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottság a javaslatot 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
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104/2011.(IX.19.) PTB határozat
Tárgy: Mórahalom és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás, Társulási
Megállapodás módosításának véleményezése
Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Területfejlesztési
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: 2011. szeptember 23.
Felelős: Babarczi Antal bizottsági elnök
A határozatról értesülnek:
1.) Babarczi Antal bizottsági elnök
2.) Dr. Faragó Csaba helyettesítő jegyző
3.) Petró Ferenc polgármester
4.) Irattár
XIII. napirendi pont
Mórahalom és Térsége Ivóvízminőség-javító projekt 2. szakasz véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
( Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 14. számú melléklete tartalmazza)
Babarczi Antal bizottsági elnök átadja a szót Petró Ferenc polgármesternek a napirendi pont
előadójának.
Petró Ferenc polgármester: nem kívánja kiegészíteni az írásbeli előterjesztést.
Babarczi Antal bizottsági elnök: aggályait fejezi ki, hogy honnan lesz rá pénz? Mi az
elbírálás határideje? Az Önkormányzat önrészére az Önkormányzatnak kell pályázni?
Petró Ferenc polgármester: elvileg 60 nap az elbírálási határidő. Egyben lesz kezelve a
pályázat és az önerőre is a konzorcium pályázik.
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
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Babarczi Antal bizottsági elnök szavazásra bocsátja Mórahalom és Térsége Ivóvízminőségjavító projekt 2. szakasz véleményezését.
A Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottság a javaslatot 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
105/2011.(IX.19.) PTB határozat
Tárgy: Mórahalom és Térsége Ivóvízminőség-javító projekt 2. szakasz véleményezése
Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Területfejlesztési
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: 2011. szeptember 23.
Felelős: Babarczi Antal bizottsági elnök
A határozatról értesülnek:
1.) Babarczi Antal bizottsági elnök
2.) Dr. Faragó Csaba helyettesítő jegyző
3.) Petró Ferenc polgármester
4.) Irattár
XIV. napirendi pont
„Hozzájárulás működtetési jog átadásához” c. napirendi pont véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
( Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 15. számú melléklete tartalmazza)
Babarczi Antal bizottsági elnök átadja a szót Petró Ferenc polgármesternek a napirendi pont
előadójának.
Petró Ferenc polgármester: a doktornő 2012. január 1.-től külföldön fog dolgozni, ezért
szükséges az átadás.
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Németh Attila bizottsági tag: a korábbi vitatott esetből kiindulva, amikor az átadás-átvétel
történik, a jegyzőkönyvbe bele kell foglalni, hogy a fogászati gép működőképesen került
átadásra, semmilyen követelése nincs a fogorvosnak az Önkormányzat felé.
Babarczi Antal bizottsági elnök: az anyagból az derül ki, hogy a fogorvosi ellátás csütörtök
délután 2 órától hétfő reggelig szünetel. Véleménye szerint a Bizottságnak további egyeztetést
kellene kérni a működtetési jogot átvevő fogorvossal, hogy legyen pénteken is ellátás.
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
Babarczi Antal bizottsági elnök szavazásra bocsátja „Hozzájárulás működtetési jog
átadásához” c. napirendi pont kiegészítését az alábbiak szerint:
„A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a rendelési idő kerüljön
egyeztetésre a működtetési jogot átvevő fogorvossal.”
A Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottság a kiegészítést 3 igen szavazattal, ellenszavazat
nélkül elfogadta.
Babarczi Antal bizottsági elnök szavazásra bocsátja a kiegészítéssel együtt „Hozzájárulás
működtetési jog átadásához” c. napirendi pont véleményezését.
A Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottság a javaslatot a kiegészítéssel együtt 3 igen
szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
106/2011.(IX.19.) PTB határozat
Tárgy: „Hozzájárulás működtetési jog átadásához” c. napirendi pont véleményezése

Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Területfejlesztési
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 javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a rendelési idő kerüljön
egyeztetésre a működtetési jogot átvevő fogorvossal.
3.) A Bizottság megbízza a Bizottság elnökét, hogy a Bizottsági határozatot
ismertesse a Képviselő-testülettel.
Határidő: 2011. szeptember 23.
Felelős: Babarczi Antal bizottsági elnök
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A határozatról értesülnek:
1.) Babarczi Antal bizottsági elnök
2.) Dr. Faragó Csaba helyettesítő jegyző
3.) Petró Ferenc polgármester
4.) Irattár
XV. napirendi pont
A volt Fogorvosi Rendelő értékesítésére kiírt újabb pályázat
véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
( Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 16. számú melléklete tartalmazza)

elbírálásának

Babarczi Antal bizottsági elnök átadja a szót Petró Ferenc polgármesternek a napirendi pont
előadójának.
Petró Ferenc polgármester: nem kívánja kiegészíteni az írásbeli előterjesztést.
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
Babarczi Antal bizottsági elnök szavazásra bocsátja A volt Fogorvosi Rendelő értékesítésére
kiírt újabb pályázat elbírálásának véleményezését.
A Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottság a javaslatot 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
107/2011.(IX.19.) PTB határozat
Tárgy: A volt Fogorvosi Rendelő értékesítésére kiírt újabb pályázat elbírálásának
véleményezése
Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Területfejlesztési
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: 2011. szeptember 23.
Felelős: Babarczi Antal bizottsági elnök
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A határozatról értesülnek:
1.) Babarczi Antal bizottsági elnök
2.) Dr. Faragó Csaba helyettesítő jegyző
3.) Petró Ferenc polgármester
4.) Irattár
XVI. napirendi pont
A volt Fogorvosi Rendelő értékesítésére újabb pályázat kiírásának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
( Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 17. számú melléklete tartalmazza)
Babarczi Antal bizottsági elnök átadja a szót Petró Ferenc polgármesternek a napirendi pont
előadójának.
Petró Ferenc polgármester: nem kívánja kiegészíteni az írásbeli előterjesztést.
Németh Attila bizottsági tag: véleménye szerint valamilyen pályázati lehetőséggel kellene
esetleg átalakítani az épületet és akár szolgálati lakásként hasznosítani, mert az értékesítés
ebben a gazdasági helyzetben nem akar sikerülni. Meg kellene vizsgálni a lehetőségét egy
másirányú hasznosításnak is.
Petró Ferenc polgármester: pillanatnyilag egy Széchenyi terves pályázattal lehetne felújítani,
energiatakarékosság, központi fűtés, szigetelés, ablakcsere férne bel, de a pályázat csak 60%os támogatottságú.
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
Babarczi Antal bizottsági elnök szavazásra bocsátja a volt Fogorvosi Rendelő értékesítésére
újabb pályázat kiírásának kiegészítését az alábbiak szerint:
„A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy vizsgálja meg az ingatlan
más irányú hasznosításának lehetőségeit is.”
A Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottság a kiegészítést 3 igen szavazattal, ellenszavazat
nélkül elfogadta.
Babarczi Antal bizottsági elnök szavazásra bocsátja a kiegészítéssel együtt a volt Fogorvosi
Rendelő értékesítésére újabb pályázat kiírásának véleményezését.
A Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottság a javaslatot a kiegészítéssel együtt 3 igen
szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

108/2011.(IX.19.) PTB határozat
Tárgy: A volt Fogorvosi Rendelő értékesítésére újabb pályázat kiírásának véleményezése
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Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Területfejlesztési
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 javasolja a Képviselő-testületnek, hogy vizsgálja meg az ingatlan
más irányú hasznosításának lehetőségeit is.
3.) A Bizottság megbízza a Bizottság elnökét, hogy a Bizottsági határozatot
ismertesse a Képviselő-testülettel.
Határidő: 2011. szeptember 23.
Felelős: Babarczi Antal bizottsági elnök
A határozatról értesülnek:
1.) Babarczi Antal bizottsági elnök
2.) Dr. Faragó Csaba helyettesítő jegyző
3.) Petró Ferenc polgármester
4.) Irattár
XVII. napirendi pont
A Védőnői Szolgálat korábbi telephelyének értékesítésére kiírt újabb pályázat
elbírálásának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
( Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 18. számú melléklete tartalmazza)
Babarczi Antal bizottsági elnök átadja a szót Petró Ferenc polgármesternek a napirendi pont
előadójának.
Petró Ferenc polgármester: nem kívánja kiegészíteni az írásbeli előterjesztést.
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
Babarczi Antal bizottsági elnök szavazásra bocsátja A Védőnői Szolgálat korábbi telephelyének
értékesítésére kiírt újabb pályázat elbírálásának véleményezését.
A Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottság a javaslatot 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
109/2011.(IX.19.) PTB határozat
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Tárgy: A Védőnői Szolgálat korábbi telephelyének értékesítésére kiírt újabb pályázat
elbírálásának véleményezése
Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Területfejlesztési
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: 2011. szeptember 23.
Felelős: Babarczi Antal bizottsági elnök
A határozatról értesülnek:
1.) Babarczi Antal bizottsági elnök
2.) Dr. Faragó Csaba helyettesítő jegyző
3.) Petró Ferenc polgármester
4.) Irattár
XVIII. napirendi pont
A Védőnői Szolgálat korábbi telephelyének értékesítésére újabb pályázat kiírásának
véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
( Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 19. számú melléklete tartalmazza)
Babarczi Antal bizottsági elnök átadja a szót Petró Ferenc polgármesternek a napirendi pont
előadójának.
Petró Ferenc polgármester: nem kívánja kiegészíteni az írásbeli előterjesztést.
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
Babarczi Antal bizottsági elnök szavazásra bocsátja A Védőnői Szolgálat korábbi
telephelyének értékesítésére újabb pályázat kiírásának véleményezését.
A Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottság a javaslatot 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
110/2011.(IX.19.) PTB határozat
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Tárgy: A Védőnői Szolgálat korábbi telephelyének értékesítésére újabb pályázat kiírásának
véleményezése
Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Területfejlesztési
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: 2011. szeptember 23.
Felelős: Babarczi Antal bizottsági elnök
A határozatról értesülnek:
1.) Babarczi Antal bizottsági elnök
2.) Dr. Faragó Csaba helyettesítő jegyző
3.) Petró Ferenc polgármester
4.) Irattár
XIX. napirendi pont
Egyebek
Babarczi Antal bizottsági elnök: a meghívóban szereplő napirendi pontok közül levételre
került a „Tájékoztató a Pénzkezelési szabályzat, a bizonylati rend és bizonylati fegyelem
kapcsán lefolytatott bizottsági ellenőrzésről” c. napirendi pont. Ennek az az oka, hogy a
gazdasági osztályvezetőt megkereste és kérte az ellenőrzés előkészítését, és az előkészületek
megléte után visszajelzést kért. Ez a visszajelzés a mai napig nem érkezett meg. Közben az
osztályvezető munkaviszonya megszűnt. A jelenlegi, új kollégának pedig türelmi időt
szeretne adni, ezért későbbi időpontban kerül az ellenőrzés lefolytatásra. Első lépésként
szeretné ha a Pénzkezelési Szabályzatot minden bizottsági tag megkapná.
Rutainé Fodor Edit alpolgármester: kérdezi, hogy Kispál Csaba jelentkezett-e a Település
Rendezési Terv ügyében?
Petró Ferenc polgármester: nem
Papp Renáta képviselő: kérdezi, hogy a faluban megjelenő mozgóárusok, hogyan vannak
szabályozva? Van-e valami rendszer, arra, hogy ne este 10-kor zenéljenek az autókkal
zavarva a lakosok nyugalmát. Illetve adóalanynak be vannak-e jelentkezve? Szintén lakossági
észrevétel, hogy a VOLÁN buszok - amikor mindig ugyanott, ugyanazon sofőrnél éjszakázik
a busz, és hajnalban a beindítása, melegítése nagy zajjal jár – részére lehetséges-e valamilyen
parkolóhely kijelölése.
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Petró Ferenc polgármester: a mozgóárusok kérdésére a testületi ülésen visszatérnek. A
VOLÁN részéről van kiadva néhány engedély arra vonatkozóan, hogy a sofőrnél parkolhat
éjszakára a busz. A legjobb megoldás egy őrzött területen történő parkolás volna, erre most
kapott is egy javaslatot.
Németh Attila bizottsági tag: esetleg az Önkormányzat adna helyet a buszok parkolására a
volt Kht. udvarában. A terület zárható, mozgásérzékelő reflektorokkal van ellátva. Ezért a
szolgáltatásért, akár bérleti díjat is lehetne kérni a Tisza Volántól.
Babarczi Antal bizottsági elnök: a Kht. udvarral kapcsolatban javasolja megvizsgálni azt a
lehetőséget is, hogy a Honvéd és a Szegfű utcát össze lehetne nyitni, és az új út Iskola felőli
területét, az Iskolának kellene adni, mert az udvari része igen szűkös.
Erdélyi Antal bizottsági tag: szeretné elmondani, hogy a sportpályán a WC életveszélyes. A
beton szétnyílt, a betondarabokra nem lehet lépni, mert mozognak. Már egy évvel ezelőtt is
jelezte a problémát.
Papp Renáta képviselő: az illegális hulladék lerakók felszámolására esetleg van-e pályázati
lehetőség?
Petró Ferenc polgármester: a sportpálya betonjának rendbetétele mindenképen sürgős
intézkedést igényel. A illegális hulladék lerakók felszámolására talán TÁMOP pályázat
keretében lesz lehetőség.
Németh Attila bizottsági tag: a külterületi szemétszállítással kapcsolatban elmondja, hogy
lakossági észrevételeket kapott arra vonatkozóan, hogy az IFA rendszeresen elszórja az
összegyűjtött szemetet. Látta, hogy a Temetőben elindult a munka, de szeretné felhívni a
figyelmet ilyen rossz állapotok már évek óta nem voltak. El kellene kezdeni szervezni az
elhordást is, mert az összegyűlt szemetet csak a 24m3-es multilift szállítja el.
Erdélyi Antal bizottsági tag: a Temető szemét elszállításakor egy markolót az Önkormányzat
rendelkezésére bocsát a szemét, konténerbe rakásához.
Rutainé Fodor Edit alpolgármester: a jövőre nézve kérését fejezi ki, hogy az Ügyrendi
Bizottsági és Képviselő-testületi ülés ne délelőtt legyen, hanem délután. A tanítási óráját,
ugyan elcserélte, így nem kellett helyettesítésre pénzt kiadni, de a gyerekek terhelhetősége
miatt sem mindegy, hogy mikor van az óra megtartva.
Petró Ferenc polgármester: megköszöni a felajánlást. A bizottsági ülés időpontjánál
megpróbálja figyelembe venni az igényeket.
Több napirend, egyéb bejelentés nem volt, Babarczi Antal bizottsági elnök a Pénzügyi és
Területfejlesztési Bizottság nyílt ülését 1715 –kor berekesztette.
Kmf.
Dr. Faragó Csaba helyettesítő jegyző megbízásából:
Babarczi Antal
bizottsági elnök
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