Jegyzőkönyv
Készült Ásotthalom Község Képviselő-testület Oktatási, Művelődési és Egészségügyi Bizottsága
2007. április 17-én 1400 órakor megtartott ülésén.
A bizottsági ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme.
Jelen van:

Tóth István elnök és 3 fő bizottsági tag: Pőcze Levente, Kószó Tamás és Balogh Sándor

Távol maradt: Dr. Pályi Ákosné (jelezte távolmaradását), Németh Attiláné és Kiss Sándor
Tanácskozási joggal meghívottak:
Petró Ferenc polgármester, Dr. Karsai Éva igazgatási ügyintéző, Ásotthalom Község
Önkormányzat Képviselő-testületének tagjai, Ásotthalom Község Képviselő-testület
Szociális Ifjúsági és Sport valamint Település-, Vállalkozásfejlesztési és Mezőgazdasági
Bizottságának tagjai, az Intézményvezetők, a Civil szerveztek képviselői, Rendőrség
képviselői, Dr. Herczeg István háziorvos, Dr. Herczegné Jagosits Emese gyógyszerész,
Dr. Jorge Delgado Ulloa és Dr. Schemmel Ágnes, Dr. Pályi Ákos
Tanácskozási joggal jelen van:
Petró Ferenc polgármester, Dr. Karsai Éva igazgatási ügyintéző, Fackelmann István, Dr. Sümegi
Sándor, Dobák Sándor, Farkas Mátyás, Polner Frigyesné, Rózsa József, Németh Attila, Kovács-Tanács
Istvánné, Kása Gabriella. Erdődi Károlyné SZISB tag, Gyenge Balázs SZISB tag, Tóth Tamás SZISB
tag, Fröhlich András TVMB tag és az Ásotthalomért Közalapítvány Kuratórium elnöke Temesvári
József TVMB tag, Túrú Tibor TVMB tag. Dr. Herczeg István háziorvos, Dr. Herczegné Jagosits
Emese gyógyszerész, Dr. Jorge Delgado Ulloa háziorvos, Dr. Schemmel Ágnes gyermekorvos, Dr.
Pályi Ákos fogszakorvos, Németh Imréné védőnő, Sáricz Ilona ifjúsági referens
Jegyzőkönyv-vezető: Gábor Valéria titkársági munkatárs
Tóth István bizottsági elnök: köszönti a jelenlévőket és megnyitja az Oktatási, Művelődési és
Egészségügyi Bizottság ülését. Megállapítja, hogy az elnök és 3 fő bizottsági tag jelen van, az ülés
határozatképes.
A kiadott és a jegyzőkönyvhöz mellékelt (1. számú) meghívóban foglaltaktól eltérően az alábbiak
szerint, tesz javaslatot az ülés napirendjére.
1.) Művelődési Ház intézményi beszámolójának véleményezése
Előadó: Kovács-Tanács Istvánné igazgató
2.) Ásotthalmi lakosok egészségügyi állapotának felméréséről szóló tájékoztató véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
3.) Tájékoztató véleményezése a gyógyszerellátás helyzetéről
Előadó: Petró Ferenc polgármester
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4.) Tájékoztató véleményezése a civil szervezetek tevékenységéről
Előadó: Petró Ferenc polgármester
5.) Az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
Az Oktatási, Művelődési és Egészségügyi Bizottság (továbbiakban Bizottság) a napirendre tett
javaslatot 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta.
9/2007. (IV.17.) OMEB határozat
Tárgy: Az Oktatási, Művelődési és Egészségügyi Bizottság 2007. április 17-ei ülés napirendjének
megállapítása
Határozat
Ásotthalom Község Képviselő-testület Oktatási, Művelődési és Egészségügyi Bizottsága egyetért Tóth
István elnök tárgyi indítványával, és az alábbiak szerint dönt:
Az Oktatási, Művelődési és Egészségügyi Bizottság 2007. április 17-én 1400 órakor ülést tart,
melynek napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg:
1.) Művelődési Ház intézményi beszámolójának véleményezése
Előadó: Kovács-Tanács Istvánné igazgató
2.) Ásotthalmi lakosok egészségügyi állapotának felméréséről szóló tájékoztató véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
3.) Tájékoztató véleményezése a gyógyszerellátás helyzetéről
Előadó: Petró Ferenc polgármester
4.) Tájékoztató véleményezése a civil szervezetek tevékenységéről
Előadó: Petró Ferenc polgármester
5.) Az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
Határozatról értesül:
1.) Tóth István bizottság elnöke
2.) Petró Ferenc polgármester
3.) Dr. Keresztury Mónika jegyző
Tóth István bizottsági elnök tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a 4.)
napirendi pont megtárgyalása közösen történik Ásotthalom Község
Képviselő-testületének
Település-,
Vállalkozásfejlesztési
és
Mezőgazdasági és Szociális Ifjúsági és Sport Bizottságával.
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Az 5.) napirendi pont megtárgyalása közösen történik Ásotthalom Község
Képviselő-testületének
Település-,
Vállalkozásfejlesztési
és
Mezőgazdasági Bizottságával, Szociális Ifjúsági és Sport Bizottsága
valamint Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottságával, mivel a napirendi
pontokat fenti bizottságoknak is tárgyalnia és véleményeznie kell.
Az Oktatási Művelődési és Egészségügyi Bizottság önálló ülését az 1.);
napirendi pont megtárgyalásával 1405órakor megkezdi.
I. napirendi pont
Művelődési Ház intézményi beszámolójának véleményezése
Előadó: Kovács-Tanács Istvánné igazgató
(Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 2. számú melléklete tartalmazza)
Tóth István bizottsági elnök: felkéri Kovács-Tanács Istvánnét, hogy ismertesse a beszámolóját.
Kovács Tanács Istvánné Műv. Ház és Könyvtár igazgató: igyekeztünk a beszámolóban a lényeget
leírni, ha van kérdés ezzel kapcsolatosan, szívesen megválaszolom.
Kérdések, hozzászólások:
Tóth István bizottsági elnök: megállapítja, hogy kérdés, hozzászólás nem hangzott el és a Művelődési
Ház intézményi beszámolójának véleményezését szavazásra bocsátja:
Az Oktatási, Művelődési és Egészségügyi Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta
az előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:
10/2007. (IV.17.) OMEB határozat
Tárgy: Művelődési Ház intézményi beszámolójának véleményezése
Határozat
Ásotthalom Község Képviselő-testület Oktatási, Művelődési és Egészségügyi Bizottsága egyetért Tóth
István elnök tárgyi indítványával, és az alábbiak szerint dönt:
1.) A Bizottság egyetért az 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: 2007. április 17.
Felelős: Tóth István bizottsági elnök
Határozatról értesül:
1.) Tóth István bizottság elnöke
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2.) Petró Ferenc polgármester
3.) Dr. Keresztury Mónika jegyző
II. napirendi pont:
Ásotthalmi lakosok egészségügyi állapotának felméréséről szóló tájékoztató véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 3. számú melléklete tartalmazza)
Tóth István bizottsági elnök: felkéri a polgármestert, hogy amennyiben kívánja egészítse ki az írásbeli
előterjesztést.
Petró Ferenc polgármester: nehéz kérdés az egészségügyről beszélni és országos szinten is eléggé
aggasztó a helyzet. Sokféle próbálkozás volt az elmúlt időszakban az egészségügy helyzetének
javításával kapcsolatosan. Az egészségügyi reform program megkezdődött és az eddigi tapasztalatok
nem pozitívak, főként a kórházi ellátással kapcsolatosan.
Az ásotthalmi lakosok vonatkozásában a jelenlévő orvosok és a védőnők tudnak bővebb felvilágosítást
adni. A községben nem az ellátással, hanem az épülettel van gond, hiszen az előírásoknak semmilyen
szempontból nem felel meg. Terveztük az épület korszerűsítését és bővítését, viszont 2007-2009 között
nem várható, mivel nincs fedezet még pályázati forrásból sem.
Kérdések, hozzászólások:
Tóth István bizottsági elnök: meglepő ez a hír, hiszen eddig biztosnak tünt ez a beruházást.
Petró Ferenc polgármester: két nappal ezelőtt derült ki, hogy nem lesz megvalósítható.
Dr. Jorge Delgado Ulloa háziorvos: az OEP-tól kaptunk levelet, hogy a Gondozási Központ lakóitól
vizitdíjat kell kérni. Eddig nem kértünk, mivel eredetileg nem kellett a jelen állásfoglalás szerint, pedig
kell. Valamint az Irodasori Rehabilitációs Intézet lakóitól is és ott van olyan személy akinek, annyi a
heti zsebpénze, mint a vizitdíj.
Petró Ferenc polgármester: véleménye szerint az Önkormányzatoknak, kell majd kifizetni a lakók
helyett a vizitdíjat.
Kása Gabriella Gondozási Központ vezetője: elmondja, hogy ha az Intézmény, szerződést köt a
háziorvossal a lakók ellátásra, akkor abban az esetben az Intézmény által már meg van fizetve az adott
tevékenység.
Az elmúlt héten szakmai fórumon vettünk részt, ahol elhangzott, hogy a vizitdíjjal kapcsolatos
jogszabály felülvizsgálatára van szükség. Amíg ez nem történik meg addig, az ellátott fizeti a
vizitdíjat.
A Gondozási Központnak van intézményi orvosa Dr. Herczeg István. Amikorra a vizitdíj fizetéssel
kapcsolatosan meglesz a végső állásfoglalás addigra, szükség lenne arra, hogy a fenntartó vizsgálja
felül a háziorvossal kötött szerződést, mivel mindkét félnek vannak jogai és kötelezettségei. Eddig is
voltak problémák a szerződésben foglaltakkal kapcsolatosan.
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Dr. Schemmel Ágnes gyermekorvos: a gyermekorvosi tevékenységhez kapcsolódó engedélybe bele
van foglalva a védői és az iskolaorvosi feladatok ellátása.
Petró Ferenc polgármester: ez a tevékenység különbözik az előbb elhangzottaktól.
Javasolja, hogy a szerződés kerüljön felülvizsgálatra, addig viszont a felek teljesítsék a szerződésben
foglalt kötelezettségeiket.
Dr. Jorge Delgado Ulloa háziorvos: az Irodasori Intézménnyel kötött szerződésem értelmében a
törvény alapján nem kell vizitdíjat kérni az ellátottaktól, viszont a MEP állásfoglalása alapján igen.
Dr. Herczeg István háziorvos: javasolja, hogy a Polgármesteri Hivatal kérjen hivatalos állásfoglalást a
vizitdíj fizetéssel kapcsolatosan.
Kása Gabriella Gondozási Központ vezetője: javasolja, hogy a törvényalkotótól kellene állásfoglalást
kérni.
Tóth István bizottsági elnök: az elhangzottak alapján a bizottság az alábbiakat javasolja - a
háziorvossal kötött szerződés kerüljön felülvizsgálatra, ill. állásfoglalást kell kérni a Minisztériumtól a
szociális intézményben ellátottak vizitdíj fizetésével kapcsolatosan.
A bizottság elnöke a határozati javaslatra vonatkozó indítványt szavazásra bocsátja.
Az Oktatási, Művelődési és Egészségügyi Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta
Tóth István tárgyi indítványát és az alábbi határozatot hozta:
11/2007. (IV.17.) OMEB határozat
Tárgy: Gondozási Központ orvosi feladatainak ellátására vonatkozó megbízási szerződés
felülvizsgálata
Határozat
Ásotthalom Község Képviselő-testület Oktatási, Művelődési és Egészségügyi Bizottsága egyetért Tóth
István elnök tárgyi indítványával, és az alábbiak szerint dönt:
1.) A Bizottság javasolja, hogy a Gondozási Központ és a JÉMED Bt. között a Gondozási
Központ orvosi feladatainak ellátására létrejött megbízási szerződés kerüljön
felülvizsgálatra, és a felek a kötelezettségeiket a szerződésben foglaltak szerint hajtsák
végre.
2.) A Bizottság megbízza a Polgármestert és a Gondozási Központ vezetőjét, hogy a
Gondozási Központ Idősek Otthona lakóinak vizitdíj fizetési kötelezettségével
kapcsolatosan kérjen állásfoglalást a Szociális és Munkaügyi Minisztériumtól és az
Egészségügyi Minisztériumtól.
Határidő: 2007. június 30.
Felelős: Tóth István bizottsági elnök
Határozatról értesül:
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1.) Tóth István bizottság elnöke
2.) Petró Ferenc polgármester
3.) Dr. Keresztury Mónika jegyző
4.) Kása Gabriella Gondozási Központ vezetője
Tóth István bizottsági elnök: további kérdés, hozzászólás a napirenddel kapcsolatosan?
Fackelmann István alpolgármester: ha valaki munkaszerződéses munkaviszonyban áll és fizetést kap
az elvégzett munka után, tőle levonják a Tb. hozzájárulást, viszont a munkáltató a járulékot nem fizeti
be az illetékes hatóság részére akkor, az adott személy részére jár- orvosi ellátás vagy fizetnie kell
érte?
Petró Ferenc polgármester: A Tb. törvény szabályozza, akkor biztosított, ha a járulékot befizetik
utána.
Dr. Schemmel Ágnes gyermekorvos: kaptunk listát és praxisonként 120-150 beteg van, aki nem
biztosított és nem is tudja. A levél alapján a háziorvosnak kell értesítenie az érintett beteget. Az adott
személy, pedig a Tb-nél kap igazolást arról, hogy biztosított vagy sem.
Ez a lista pedig havonta változik, olyanok szerepelnek rajta például, mint a GYES-en lévők, BM
dolgozók és a Posta alkalmazottai.
Tóth István bizottsági elnök: 2008. január 1-jéig kell megoldást találni erre a problémára, hiszen a
dolgozó nem tudhatja, hogy utána a járulékot nem fizetik meg.
Petró Ferenc polgármester: a munkavállaló a bérlapja alapján polgári pert indíthat, hiszen abban
szerepel, hogy a járulékot tőle levonták.
Németh Attila Kht. ügyvezető: előfordult már, hogy határidőben nem tudtuk befizetni a járulékot a
dolgozóink után. Abban az esetben, ha 30 vagy 60 nap elteltével sem fizetjük be a járulékot, akkor
inkasszóval levonják a folyószámláról vagy részletfizetési kedvezményt lehet kérni a járulék
fizetésére.
Tóth István bizottsági elnök: megállapítja, hogy kérdés, hozzászólás nem hangzott el és Ásotthalmi
lakosok egészségügyi állapotának felméréséről szóló tájékoztató véleményezését szavazásra bocsátja.
Az Oktatási, Művelődési és Egészségügyi Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta
az előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:
12/2007. (IV.17.) OMEB határozat
Tárgy: Ásotthalmi lakosok egészségügyi állapotának felméréséről szóló tájékoztató véleményezése
Határozat
Ásotthalom Község Képviselő-testület Oktatási, Művelődési és Egészségügyi Bizottsága egyetért Tóth
István elnök tárgyi indítványával, és az alábbiak szerint dönt:
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1.) A Bizottság egyetért az 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: 2007. április 17.
Felelős: Tóth István bizottsági elnök
Határozatról értesül:
1.) Tóth István bizottság elnöke
2.) Petró Ferenc polgármester
3.) Dr. Keresztury Mónika jegyző
III. napirendi pont:
Tájékoztató véleményezése a gyógyszerellátás helyzetéről
(Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 4. számú melléklete tartalmazza)
Tóth István bizottsági elnök: felkéri a polgármestert, hogy amennyiben kívánja egészítse ki az írásbeli
előterjesztést.
Petró Ferenc polgármester: az írásos anyagban szerepel a tájékoztató. Az elmúlt időszakban lakossági
észrevétel nem volt a gyógyszerellátással kapcsolatosan. Mindenki előtt ismeretes, hogy a
finanszírozás, hogyan működik, és a lakosok már megszokták azt, hogy ha készleten nincs az adott
gyógyszerből akkor 24 órán belül hozzájutnak.
Kérdések, hozzászólások:
Tóth István bizottsági elnök: megállapítja, hogy kérdés, hozzászólás nem hangzott el és a
gyógyszerellátás helyzetéről szóló tájékoztató véleményezését a gyógyszerellátás helyzetéről
szavazásra bocsátja:
Az Oktatási, Művelődési és Egészségügyi Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta
az előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:
13/2007. (IV.17.) OMEB határozat
Tárgy: Tájékoztató véleményezése a gyógyszerellátás helyzetéről
Határozat
Ásotthalom Község Képviselő-testület Oktatási, Művelődési és Egészségügyi Bizottsága egyetért Tóth
István elnök tárgyi indítványával, és az alábbiak szerint dönt:
1.) A Bizottság egyetért az előterjesztésben foglaltakkal, és alkalmasnak tartja, hogy
azt a Képviselő-testület megvitassa, és elfogadja.
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2.) A Bizottság megbízza a Bizottság elnökét, hogy a Bizottsági határozatot ismertesse a
Képviselő-testülettel.
Határidő: 2007. április 17.
Felelős: Tóth István bizottsági elnök
Határozatról értesül:
1.) Tóth István bizottság elnöke
2.) Petró Ferenc polgármester
3.) Dr. Keresztury Mónika jegyző
Az Oktatási Művelődési és Egészségügyi Bizottság Ásotthalom Község
Képviselő-testületének,
Település-,
Vállalkozásfejlesztési
és
Mezőgazdasági és Szociális Ifjúsági és Sport Bizottságával, közös 4.)
napirendi pont megtárgyalását 2007. április 17-én 1500 órakor megkezdi.
IV. napirendi pont:
A civil szervezetek tevékenységéről szóló tájékoztató véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 5. számú melléklete tartalmazza)
Petró Ferenc polgármester: a civil szerveztek vezetői megküldték a tájékoztatókat a Hivatal részére,
melyek az írásos anyagban szerepelnek. A civil szervezetek fontos szerepet töltenek be a község
életében a gyermekektől egészen a nyugdíjasokig.
Megjelentek az Európai Uniós pályázatok a civilek részére is, 90%-os támogatási aránnyal. A
pályázatok elkészítésében a Hivatal munkatársai igény szerint segítséget nyújtanak, ill. hivatalos
pályázatírók elérhetőségeit is rendelkezésre tudjuk bocsátani.
A település lakói nevében is köszönjük az elmúlt időszakban végzett munkájukat és további sikereket
kívánunk.
Kérdések, hozzászólások:
Petró Ferenc polgármester: az Ifjúsági Egyesület és az Ifjúsági Önkormányzat által készített ifjúsági
koncepció mikor kerülhet a Képviselő-testület elé?
Sáricz Ilona ifjúsági referens: a június 13-ai testületi ülésen, mivel jelenleg a kiküldött kérdőívek
kiértékelése folyamatban van.
Dr. Sümegi Sándor SZISB elnök: az Önkéntes Tűzoltóság tájékoztatójával kapcsolatosan kérdezi,
hogy minimális védőfelszerelést vásároltak, és ez elegendő-e a működéshez?
Petró Ferenc polgármester: a Ruzsai Köztestületi Tűzoltósággal közösen végezzük ezt a feladatot, és
nekik rendelkezésükre állnak a szükséges eszközök. A riasztás is először hozzájuk érkezik és Ők
értesítik az Ásotthalmiakat.
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Németh Attila Kht. ügyvezető: a védőruhának lejárt a kihordási ideje nem használható és ezért kellett
újat vásárolni. A bevetési csizmának párja 60.000,- Ft, védősisak melynek 68.500,- Ft a nettó ára, a
bevetési ruhából 1 öltözet 250.000,- Ft. Pénzügyileg nehéz helyzetben van az Önkéntes Tűzoltóság, és
főként pályázati forrásból próbálja fenntartani az egyesületet.
A rádiót és kézi beszélőt kell venni, mivel a régi rossz minőségű és használhatatlan, ezért
mobiltelefonon kell kommunikálni.
Tóth István bizottsági elnök: megállapítja, hogy több kérdés, hozzászólás nem volt és a civil
szervezetek tevékenységéről szóló tájékoztató elfogadását szavazásra bocsátja:
Az Oktatási, Művelődési és Egészségügyi Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta
az előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:
14/2007. (IV.17.) OMEB határozat
Tárgy: Tájékoztató véleményezése a civil szervezetek tevékenységéről
Határozat
Ásotthalom Község Képviselő-testület Oktatási, Művelődési és Egészségügyi Bizottsága egyetért Tóth
István elnök tárgyi indítványával, és az alábbiak szerint dönt:
1.) A Bizottság egyetért az 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: 2007. április 17.
Felelős: Tóth István bizottsági elnök
Határozatról értesül:
1.) Tóth István bizottság elnöke
2.) Petró Ferenc polgármester
3.) Dr. Keresztury Mónika jegyző
Az Oktatási Művelődési és Egészségügyi Bizottság Ásotthalom Község
Képviselő-testületének,
Település-,
Vállalkozásfejlesztési
és
Mezőgazdasági, Pénzügyi és Tulajdonosi és Szociális Ifjúsági és Sport
Bizottságával, közös 5.) napirendi pont megtárgyalását 2007. április 17én 1530 órakor megkezdi.
V. napirendi pont:
Az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
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(Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 6. számú melléklete tartalmazza)
Petró Ferenc polgármester: Az írásos anyag részletesen bemutatja a 2006. évi zárszámadás adatait,
melyet Gajdánné Szatmári Mária könyvvizsgáló is javasol elfogadásra.
Polner Frigyesné PTB tag: javasolja, hogy az előterjesztésben szereplő lakbér hátralékosokkal
szemben keményen fel kell lépni a megtérülések érdekében.
Petró Ferenc polgármester: a lakásbérleti szerződésekben szerepelnek a nemfizetés elleni szankciók,
először felszólítás, majd végső esetben a kiköltöztetés.
Polner Frigyesné PTB tag: kérdései, az iparűzési adó sorban kimutatott összegből, várhatóan mennyi
visszafizetendő rész keletkezik, valamint a gépjárműadó sorban lévő összeg, milyen százalékos
befizetést takar, ez a viszonylag kedvező összeg a törvényi változás eredménye, vagy az adómorál
javulása okozta?
Pontosításként elmondta, hogy a hitel az 1. számú mellékletben 154 m Ft, azonban a hitelállomány
nem ennyi, mivel a 2. számú mellékletben látható a hitel visszafizetések összege, amely 127m Ft,
ennek különbözete a működési hitel állomány növekedése.
Petró Ferenc polgármester: az iparűzési adó tekintetében a kimutatott összeg részben hamis képet is
mutathat, hiszen a vállalkozások kiskapuként használják ezt a lehetőséget. A gépjárműadó
befizetéseknél a törvényi változás is benne van, de az adófizetési morál is javult.
Tóth István bizottsági elnök: megállapítja, hogy több kérdés, hozzászólás nem volt és az
Önkormányzat 2006. évi pénzmaradvány felhasználásáról szóló határozati javaslat véleményezését
szavazásra bocsátja.
Az Oktatási Művelődési és Egészségügyi Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta a
2006. évi pénzmaradvány felhasználásáról szóló határozati javaslat véleményezését.
Tóth István bizottsági elnök: az Önkormányzat 2006. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló
rendelet-tervezet véleményezését szavazásra bocsátja.
Az Oktatási Művelődési és Egészségügyi Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta
az Önkormányzat 2006. évi költségvetés végrehajtásáról és a keletkezett pénzmaradvány
felhasználásáról szóló rendelet-tervezet véleményezését és az alábbi határozatot hozta:
15/2007. (IV.17.) OMEB határozat
Tárgy: Az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásának véleményezése
Határozat
Ásotthalom Község Képviselő-testület Oktatási, Művelődési és Egészségügyi Bizottsága egyetért Tóth
István elnök tárgyi indítványával, és az alábbiak szerint dönt:
1.) A Bizottság az írásbeli előterjesztésben foglaltakkal egyetért és a 2006. évi
pénzmaradvány felhasználásáról szóló határozati javaslatot, valamint az előterjesztett
Ásotthalom Község Önkormányzat 2006. évi költségvetésének végrehajtásáról, és a
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keletkezett pénzmaradvány felhasználásáról szóló rendelet-tervezetet 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: 2007. április 17.
Felelős: Tóth István bizottsági elnök
Határozatról értesül:
1.) Tóth István bizottság elnöke
2.) Petró Ferenc polgármester
3.) Dr. Keresztury Mónika jegyző
Az Oktatási Művelődési és Egészségügyi Bizottság Ásotthalom Község
Képviselő-testületének,
Település-,
Vállalkozásfejlesztési
és
Mezőgazdasági, Pénzügyi és Tulajdonosi és Szociális Ifjúsági és Sport
Bizottsággal, közös 5.) napirendi pont megtárgyalását 2007. április 17én 1555 órakor befejezte.
Tóth István bizottsági elnök megállapítja, hogy egyéb kérdés, bejelentés, hozzászólás nem hangzott el
és az Oktatási, Művelődési és Egészségügyi Bizottság ülését 1600 órakor berekeszti.

Kmf.

Tóth István sk.
Oktatási, Művelődési és Egészségügyi
Bizottsági elnök

Gábor Valéria sk.
jegyzőkönyv-vezető

