Jegyzőkönyv
Készült Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Tulajdonosi
Bizottsága 2009. június 22-én 1445 órakor megtartott nyílt ülésén.
A bizottsági ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme
Jelen van: 5 fő; Tóth István, Babarczi Antal, Rózsa József, Balog Ilona, Tóthné Vas
Gabriella bizottsági tagok
Később csatlakozott: Dobák Sándor bizottsági tag
Távol maradt: 1 fő; Polner Frigyesné bizottsági elnök (távolmaradását előre jelezte)
Tanácskozási joggal meghívottak: Petró Ferenc polgármester, Dr. Karsai Éva jegyző,
Ásotthalom
Község
Önkormányzata
Képviselő-testületének
és
Bizottságainak tagjai, és intézményeinek vezetői, Nógrádi Zoltán Homokháti
Kistérség Többcélú Társulás Elnöke, Gajdánné Szatmári Mária
könyvvizsgáló, Szabó Ferenc Szegedi Környezetgazdálkodási Kht.
ügyvezetője, Öttömös Község Önkormányzata Képviselő-testülete, Bálintné
Mityók Szilvia gazdálkodási ügyintéző, kontírozó könyvelő, Németh Attila
ÁSOTT-TELSZO Nonprofit Kft. végelszámolója
Tanácskozási joggal jelen van: Fackelmann István alpolgármester, Dr. Karsai Éva jegyző,
Farkas Mátyás képviselő, Bálintné Mityók Szilvia gazdálkodási ügyintéző,
kontírozó könyvelő, Berta Antal TVMB tag, Túrú Tibor TVMB tag, Németh
Attila ÁSOTT-TELSZO Nonprofit Kft. végelszámolója.
Jegyzőkönyv-vezető: Balogh Mária gazdálkodási banki ügyintéző
Polner Frigyesné bizottsági elnök távollétében Babarczi Antal bizottsági tag megnyitja a
Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság nyílt ülését.
Megállapítja, hogy az ülésen jelen van 5 fő bizottsági tag, az ülés határozatképes.
A kiadott és a jegyzőkönyvhöz mellékelt ( 1. számú melléklet) meghívóban foglaltaktól
eltérően az alábbiak szerint tesz javaslatot a nyílt ülés napirendjére:
Az ülés napirendje:
1.)

Az Önkormányzat aktuális pénzügyi
véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester

helyzetéről

szóló

tájékoztató
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2.)

Az ÁSOTT-TELSZO Nonprofit Kft. ”v.a.” aktuális pénzügyi helyzetéről szóló
tájékoztató véleményezése
Előadó: Németh Attila végelszámoló

3.)

A Sportcsarnok bérleti díj felülvizsgálatának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester

4.)

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

5.)

Kiss Ferenc Általános Iskola, alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Napközi
Otthonos Óvoda 2009. március 20-i létszám leépítési döntés megerősítésének
véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester

6.)

„A 2009. január havi szociális feladatellátásokra jutó normatíva átadása a
Társulás részére” című napirendi pont véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester

7.)

Az ÁSOTT-TELSZO Nonprofit Kft. „v.a.” I-V. havi gazdálkodásáról szóló
tájékoztató véleményezése
Előadó: Németh Attila végelszámoló

8.)

A Településüzemeltetési és Műszaki Szolgálat működésének felülvizsgálatának
véleményezése
Előadó: Dr. Karsai Éva jegyző

9.)

Az ÁSOTT-TELSZO Nonprofit Kft.-nek helyi adótartozás rendezése érdekében
nyújtandó csekély összegű támogatás megítélésének véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester

10.) Ásotthalom Községi Önkéntes Tűzoltó Egyesület jövőbeli működésének
véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
11.) A Dél-Alföldi Hulladékgazdálkodási Társulás Alapító Okirat módosításának
véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
12.) Közösségi busz önerő finanszírozásának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
13.) A 2008/10 téli közmunka programmal kapcsolatos beszámoló elfogadása és
partnerségi megállapodás jóváhagyásának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
14.) A közösségi közlekedés fejlesztésére benyújtott pályázathoz kapcsolódó
53/2008.(III.27.) KT határozat módosításának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
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15.) Településfejlesztési döntések véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
16.) „ A Kissori és Gátsori Közösségi Terek megvalósításának ütemezésére
vonatkozó 108/2009.(V.13.) KT határozat módosítása” című napirendi pont
véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
17.) „Egészségház bővítés megvalósításának ütemezése” című napirendi pont
véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
18.) Kiss Ferenc Általános Iskola, alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Napközi
Otthonos Óvoda 2009. évi költségvetés módosításának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
19.) Az Önkormányzat 2009. évi költségvetési rendelet módosításának
véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
20.) Egyebek

Az 7.) - 17.) napirendi pontok megtárgyalása közösen történik Ásotthalom Község
Önkormányzata Képviselő-testülete Település-, Vállalkozásfejlesztési és Mezőgazdasági
Bizottságával.
A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság Babarczi Antal bizottsági tag javaslatát
szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozza:
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igen

90/2009.(VI.22.) PTB határozat
Tárgy:

A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság 2009. június 22-i nyílt ülés napirendjének
megállapítása
Határozat

Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Tulajdonosi
Bizottsága (továbbiakban: Bizottság) egyetért Babarczi Antal bizottsági tag indítványával és
az alábbiak szerint dönt:
A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság (továbbiakban Bizottság) 2009. június 22-én 1445 órai
kezdettel nyílt ülést tart, melynek napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg:
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1.) Az Önkormányzat aktuális pénzügyi
véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester

helyzetéről

szóló

tájékoztató

2.) Az ÁSOTT-TELSZO Nonprofit Kft. ”v.a.” aktuális pénzügyi helyzetéről szóló
tájékoztató véleményezése
Előadó: Németh Attila végelszámoló
3.) A Sportcsarnok bérleti díj felülvizsgálatának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
4.) Az Önkormányzat tulajdonában lévő Ásotthalom, Bartók u. 31. szám alatti
ingatlan bérbeadására pályázat kiírásának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
5.) Kiss Ferenc Általános Iskola, alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Napközi
Otthonos Óvoda 2009. március 20-i létszám leépítési döntés megerősítésének
véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
6.) „A 2009. január havi szociális feladatellátásokra jutó normatíva átadása a
Társulás részére” című napirendi pont véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
7.) Az ÁSOTT-TELSZO Nonprofit Kft. „v.a.” I-V. havi gazdálkodásáról szóló
tájékoztató véleményezése
Előadó: Németh Attila végelszámoló
8.) A Településüzemeltetési és Műszaki Szolgálat működésének felülvizsgálatának
véleményezése
Előadó: Dr. Karsai Éva jegyző
9.) Az ÁSOTT-TELSZO Nonprofit Kft.-nek helyi adótartozás rendezése érdekében
nyújtandó csekély összegű támogatás megítélésének véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
10.) Ásotthalom Községi Önkéntes Tűzoltó Egyesület jövőbeli működésének
véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
11.) A Dél-Alföldi Hulladékgazdálkodási Társulás Alapító Okirat módosításának
véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
12.) Közösségi busz önerő finanszírozásának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
13.) A 2008/10 téli közmunka programmal kapcsolatos beszámoló elfogadása és
partnerségi megállapodás jóváhagyásának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
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14.) A közösségi közlekedés fejlesztésére benyújtott pályázathoz kapcsolódó
53/2008.(III.27.) KT határozat módosításának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
15.) Településfejlesztési döntések véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
16.) „ A Kissori és Gátsori Közösségi Terek megvalósításának ütemezésére
vonatkozó 108/2009.(V.13.) KT határozat módosítása” című napirendi pont
véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
17.) „Egészségház bővítés megvalósításának ütemezése” című napirendi pont
véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
18.) Kiss Ferenc Általános Iskola, alapfokú Művészetoktatási Intézmény és
Napközi Otthonos Óvoda 2009. évi költségvetés módosításának
véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
19.) Az Önkormányzat 2009. évi költségvetési rendelet módosításának
véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
20.) Egyebek
A határozatról értesülnek:
1.) Polner Frigyesné PTB elnök
2.) Dr. Karsai Éva jegyző
3.) Petró Ferenc polgármester
4.) Irattár
A Bizottság a 7.) – 17.) napirendi pontokat közösen tárgyalja
Ásotthalom
Község
Önkormányzata
Képviselő-testülete
Település-,
Vállalkozásfejlesztési
és
Mezőgazdasági
Bizottságával.
I. napirendi pont
Az Önkormányzat aktuális pénzügyi helyzetéről szóló tájékoztató véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 2. számú melléklete tartalmazza)
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Babarczi Antal bizottsági tag átadja a szót Petró Ferenc polgármesternek, a napirendi pont
előadójának.
Petró Ferenc polgármester: az írásos előterjesztés tartalmazza a pénzügyi helyzetre
vonatkozó számadatokat, amelyből kitűnik, hogy rossz az Önkormányzat likviditása. Kiutat
csak az ÖNHIKI és a Működésképtelen támogatás megítélése jelentene. A Minisztériumból
várja a tájékoztatást, az esetleges jó híreket. A Működésképtelen támogatáshoz újabb
mellékletet visz Budapestre, amely melléklet arra hívatott, hogy a fennálló tartozásainkat
kimutassa. 30-40 millió forintra lenne szükség ahhoz, hogy a zavartalan működést biztosítani
lehessen.
Bálintné Mityók Szilvia gazdálkodási ügyintéző: az anyag összeállítása óta a Könyvtár
felújításra megnyert 5,3 mFt megérkezett az Önkormányzat számlájára. Az 1.520.000,-Ft
ESZA pályázat, amelyet a házi segítségnyújtás többlet normatívájára szintén megérkezett a
számlára. A Kistérség felé az Önkormányzatnak 17mFt-os tartozása van, ők 3mFt-tal
tartoznak az Önkormányzatnak. Megtakarítani már csak a személyi juttatásokon lehet, a
dolgozók a májusi ételutalványukat késve kapták meg, előfordulhat, hogy a II. félévben már
nem is lehet majd adni, át kellene gondolni az étkezési utalványok mértékét.
Dobák Sándor bizottsági tag 1510 órakor megérkezett a bizottsági ülésre. A Bizottság 6 fővel
határozatképes.
Dr. Karsai Éva jegyző: egy nagy bevételi lehetősége van az Önkormányzatnak, ez a
helyiadó. Kommunális adó tekintetében 1,8 mFt, gépjárműadó több mint 13mFt, talajterhelési
díj 194.000,-Ft, pótlékok 6mFt, összesen 21mFt a kintlévőség. Ebben nincs benne a helyi
iparűzési adó tartozás. Ezen összeg jelentős része törlésre fog kerülni, hiszen már nem létező
cégeknek is van még nyilvántartott tartozása. Az elmúlt időszakban az adó behajtások
érdekében 370 tértivevényes levél került kipostázásra, amely levelekben a 2009. június 30.-a a
befizetési határidő. A magánszemélyek esetében az adótartozók nagy része, már évek óta a
szemétszállítási díjával is tartozik, az ő esetükben a részfizetési kedvezmény is megoldást
jelenthetne. Az iparűzési adóbevallások feldolgozása után, felszólító levelek kerülnek majd
kipostázásra a tartozások közlésével. A magánszemélyek esetében kisebb összegeket fizettek
be, valamint kettő cég jelentkezett a felszólításra, az egyik társaság jelentősebb összeget már
át is utalt és az év végéig a többi tartozást is rendezi. Ezekhez a munkálatokhoz kapcsolódó
javaslat, hogy a 2 adóügyi ügyintéző beintegrálódna a gazdálkodásba. A gazdálkodási
osztályvezető már egyeztetett a belső ellenőrrel és több településsel is, a belső ellenőrnek
nincs jogosultsága tételesen ellenőrizni, az adótitok miatt, ugyanakkor az adózás általános
szabályosságát Juhász Róbert belső ellenőr októberben ellenőrizné. Gajdánné Szatmári Mária
könyvvizsgáló és kollégája, aki adóellenőr, az iparűzési adót ellenőrizné augusztus elején.
Magánszemélyek esetében az OEP-től lehet adatot szerezni, hogy van-e munkahelye, így
lehetne a letiltásokat elindítani. Cégek esetében az APEH-től várható információ, és az
inkasszó indítása a cég számlájára is megoldást jelentene.
Az idei nyár nagy feladata az adóbehajtás. Az adóügyi ügyintézőknek, amikor a dömping
jellegű munkák lefutnak, utána a behajtásokon kell dolgozniuk. Az Önkormányzat nehéz
anyagi helyzetében minden lehetőséget meg kell ragadni a kintlévőségeinek a behajtására, ez
a törekvés a Minisztérium felé is jelzésre került.
Jelezte, hogy nem érkezett meg a június 20-ra várt pénzösszeg Mórahalom városától, amelyet
a kerékpárútra ajánlottak fel. Kéri Polgármester urat, hogy érdeklődjön a pénzösszeg jelenlegi
helyzetéről.
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Babarczi Antal bizottsági tag: az előző tájékoztatónál is katasztrófálisnak minősítette az
Önkormányzat pénzügyi helyzetét, ezt a véleményét fenntartja. Ígéretek mindig vannak, hogy
jobbra fordul a helyzet, de a gyakorlatban mindig ugyanaz a helyzet. A probléma okát a 2009.
évi költségvetésben jelentkező nagy hiány okozza. A Képviselő-testületnek nem lett volna
szabad ilyen nagy hiánnyal elfogadni a költségvetést. Az anyagban szerepel 1,7 mFt
árfolyamveszteség, amellyel nem lehetett előre számolni, ez is tovább növeli a hiány összegét,
melyet csak hitelből tudunk fedezni. Valószínűleg valamennyi pénzhez sikerül majd jutnia az
Önkormányzatnak, amellyel időleges enyhülnek a problémák, de meg nem oldódnak.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Babarczi Antal bizottsági tag szavazásra bocsátja az Önkormányzat aktuális pénzügyi
helyzetéről szóló tájékoztató véleményezését.
A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság a javaslatot 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

91/2009.(VI.22.) PTB határozat
Tárgy:

Az Önkormányzat
véleményezése

aktuális

pénzügyi

helyzetéről

szóló

tájékoztató

Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Tulajdonosi
Bizottsága (továbbiakban: Bizottság) megtárgyalta a tárgyi előterjesztést, és az alábbiak
szerint dönt:
1.) A Bizottság egyetért az írásbeli előterjesztésben foglaltakkal, és
alkalmasnak tartja, hogy azt a Képviselő-testület megvitassa, és
elfogadja.
2.) A Bizottság megbízza a Bizottság elnökét, hogy a Bizottsági határozatot
ismertesse a Képviselő-testülettel.
Határidő: 2009. június 24.
Felelős: Polner Frigyesné PTB elnök
A határozatról értesülnek:
1.) Polner Frigyesné PTB elnök
2.) Dr. Karsai Éva jegyző
3.) Petró Ferenc polgármester
4.) Irattár
II. napirendi pont
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Az ÁSOTT-TELSZO Nonprofit Kft. ”v.a.” aktuális pénzügyi helyzetéről szóló tájékoztató
véleményezése
Előadó: Németh Attila végelszámoló
(Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 3. számú melléklete tartalmazza)
Babarczi Antal bizottsági tag átadja a szót Németh Attila végelszámolójának, a napirendi
pont előadójának.
Németh Attila végelszámoló: az anyag elkészítése június 12.-i fordulónappal készült, a mai
napi pénzügyi adatokat az alábbiakban ismerteti. A Kft. számláján lévő pénz 403.000,- Ft, az
ÁFA már elutalásra került, az APEH felé a részletfizetés pótléka pontosan nem ismeretes, de
100 eFt alatti összeg. A következő napon méltányossági kérelmet kell benyújtani az APEH
felé, mert hitelezői igény bejelentés áll fenn 564.898,- Ft összegben, amely 3 tételből tevődik
össze: 522.000,-Ft a részletfizetésre kiszabott külön pótlék, 38.000,- Ft társasági adó és
4.000,- Ft bírság. További kiadásként jelentkezik a 2 fő határozatlan idejű dolgozó
munkaviszonya megszüntetésével kapcsolatos személyi kiadások. Jelenleg felmentési idejüket
töltik, még részükre a szabadságmegváltás és végkielégítést kell kifizetni. A saját
munkaviszonya a hó végével megszűnik. A várható kiadás közel 1,5 mFt, abban az esetben,
ha az 522.000,-Ft-ot az APEH elengedi. A bevételek között szerepel a bankszámlán lévő
403.000,-, valamint a kb. 200.000,- Ft, amely Szegedi Környezetgazdálkodási Kht-től
várható. A hulladékszállítással kapcsoltban megjegyezni kívánja, hogy egy 3 oldalú
megállapodás kellene kötni az Önkormányzat, a Kft. és Szegedi Hulladékgazdálkodási Kht.
között, amelyben szabályozásra kerülne, hogy a hulladékszállítási díjak ne a Kht-nál
maradjanak, hanem az Önkormányzat jusson hozzá.
A meghirdetett gépértékesítési börze nem volt igazán eredményes, az érdeklődők hiánya
miatt. A Kft. kb. 1 mFt hiányal tudja lezárni a működését. Az APEH-lal a kapcsolattartás
folyamatos a végelszámolás határideje miatt.
Babarczi Antal bizottsági tag: nem biztos abban, hogy a június 30-i határidő tartható a
végelszámolásnál. Hiszen újabb méltányossági kérelem kerül beadásra, amelynek elfogadása,
esetleg fellebbezése, jogerőre emelkedése elhúzhatja az időt.
Dr. Karsai Éva jegyző: A végelszámolási eljárás megindításakor megbeszélésre került, hogy
a szabadságokat ki kell adni, tekintettel az eddig is felmerült költségek nagyságára, már
legalább a szabadság megváltásokat meg lehetett volna spórolni. Ez a jelzés a végelszámoló
felé már februárban megtörtént. Amennyiben a végelszámolás nem fejeződik be rendezni kell
a végelszámoló munkaviszonyát. A hiányzó 1 mFt jogszerű előteremtésére ilyen rövid
határidővel nem lát megoldást.
Tóth István bizottsági tag: az adótartozásra a büntetéseket ill. pótlékokat az APEH utólag
közli ki, ez a gyakorlat.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Babarczi Antal bizottsági tag szavazásra bocsátja az ÁSOTT-TELSZO Nonprofit Kft. ”v.a.”
aktuális pénzügyi helyzetéről szóló tájékoztató véleményezését.
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A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság az előterjesztés szerinti javaslatot igen szavazat nélkül,
3 nem szavazattal és 3 ellenszavazattal nem fogadta el és az alábbi határozatot hozta:
92/2009.(VI.22.) PTB határozat
Tárgy:Az ÁSOTT-TELSZO Nonprofit Kft. ”v.a.” aktuális pénzügyi helyzetéről szóló
tájékoztató véleményezése

Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Tulajdonosi
Bizottsága (továbbiakban: Bizottság) megtárgyalta a tárgyi előterjesztést, és az alábbiak
szerint dönt:
1.) A Bizottság nem ért egyet az írásbeli előterjesztésben foglaltakkal, és nem
tartja alkalmasnak, hogy azt a Képviselő-testület megvitassa, és
elfogadja.
2.) A Bizottság megbízza a Bizottság elnökét, hogy a Bizottsági határozatot
ismertesse a Képviselő-testülettel.
Határidő: 2009. június 24.
Felelős: Polner Frigyesné PTB elnök
A határozatról értesülnek:
1.) Polner Frigyesné PTB elnök
2.) Dr. Karsai Éva jegyző
3.) Petró Ferenc polgármester
4.) Irattár
III. napirendi pont
A Sportcsarnok bérleti díj felülvizsgálatának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 4. számú melléklete tartalmazza)
Babarczi Antal bizottsági tag átadja a szót Petró Ferenc polgármesternek, a napirendi pont
előadójának.
Petró Ferenc polgármester: 2006-ban volt utoljára emelve a Sportcsarnok bérleti díja, így
esedékessé vált az emelés, de nem lehet irreálisan magas összeget megállapítani, nem lehet a
szegedi árakkal számolni.
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Bálintné Mityók Szilvia gazdálkodási ügyintéző: kiegészítésében elmondja, hogy nemrég
Juhász Róbert folytatott ellenőrzést a non-profit szervezeteknek nyújtott pénzeszköz
átadásokról. Az ellenőrzés során felmerült a kérdés, hogy szabályozni kellene pl. a
Tömegsport Egyesületnek a Sportcsarnok ingyenes használatát. Külön szerződést kellene
kötni arra vonatkozóan, hogy pl. heti hány alkalommal használhatja az egyesület ingyenesen a
Sportcsarnokot.
Babarczi Antal bizottsági tag: a szeptemberi testületi ülésre, ha szükséges előterjesztést kér a
fenti probléma megoldására, vagy egyéb úton kéri a kérdés rendezését.
Dobák Sándor bizottsági tag: az előterjesztésben a gázfogyasztás, a tervezett összeg 2/3-át
kiteszi a januári fogyasztása a Sportcsarnoknak. Hogyan lehetséges ez?
Bálintné Mityók Szilvia gazdálkodási ügyintéző: ez a nagy összeg az évi egyszeri leolvasás
eredménye, hiszen 2008-ban nem a tényleges fogyasztás után fizetett az Önkormányzat. A
DÉGÁZ-nál működik a havi fogyasztás jelentése, de a COTHEC-nél ez a megoldás
problémákba ütközik.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Babarczi Antal bizottsági tag szavazásra bocsátja a Sportcsarnok bérleti díj felülvizsgálatának
véleményezését.
A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság a javaslatot 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

93/2009.(VI.22.) PTB határozat
Tárgy: A Sportcsarnok bérleti díj felülvizsgálatának véleményezése

Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Tulajdonosi
Bizottsága (továbbiakban: Bizottság) megtárgyalta a tárgyi előterjesztést, és az alábbiak
szerint dönt:
1.) A Bizottság egyetért az írásbeli előterjesztésben foglaltakkal, és
alkalmasnak tartja, hogy azt a Képviselő-testület megvitassa, és
elfogadja.
2.) A Bizottság megbízza a Bizottság elnökét, hogy a Bizottsági határozatot
ismertesse a Képviselő-testülettel.
Határidő: 2009. június 24.
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Felelős: Polner Frigyesné PTB elnök
A határozatról értesülnek:
1.) Polner Frigyesné PTB elnök
2.) Dr. Karsai Éva jegyző
3.) Petró Ferenc polgármester
4.) Irattár
IV. napirendi pont
Az Önkormányzat tulajdonában lévő Ásotthalom, Bartók u. 31. szám alatti ingatlan
bérbeadására pályázat kiírásának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 5. számú melléklete tartalmazza)
Babarczi Antal bizottsági tag átadja a szót Petró Ferenc polgármesternek, a napirendi pont
előadójának, hangsúlyozni kívánja, hogy az épület bérbeadásáról szól az előterjesztés, hiszen
párhuzamosan az épület értékesítésére is ki van írva egy pályázat.
Petró Ferenc polgármester: nem kívánja kiegészíteni az írásbeli előterjesztést.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Babarczi Antal bizottsági tag szavazásra bocsátja az Önkormányzat tulajdonában lévő
Ásotthalom, Bartók u. 31. szám alatti ingatlan bérbeadására pályázat kiírásának
véleményezését.
A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság a javaslatot 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

94/2009.(VI.22.) PTB határozat
Tárgy:

Az Önkormányzat tulajdonában lévő Ásotthalom, Bartók u. 31. szám alatti
ingatlan bérbeadására pályázat kiírásának véleményezése

Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Tulajdonosi
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: 2009. június 24.
Felelős: Polner Frigyesné PTB elnök
A határozatról értesülnek:
1.) Polner Frigyesné PTB elnök
2.) Dr. Karsai Éva jegyző
3.) Petró Ferenc polgármester
4.) Irattár
V. napirendi pont
Kiss Ferenc Általános Iskola, alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Napközi Otthonos
Óvoda 2009. március 20-i létszám leépítési döntés megerősítésének véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 6. számú melléklete tartalmazza)
Babarczi Antal bizottsági tag átadja a szót Petró Ferenc polgármesternek, a napirendi pont
előadójának.
Petró Ferenc polgármester: nem kívánja kiegészíteni az írásbeli előterjesztést.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Babarczi Antal bizottsági tag szavazásra bocsátja a Kiss Ferenc Általános Iskola, alapfokú
Művészetoktatási Intézmény és Napközi Otthonos Óvoda 2009. március 20-i létszám leépítési
döntés megerősítésének véleményezését.
A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság a javaslatot 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

95/2009.(VI.22.) PTB határozat
Tárgy: Kiss Ferenc Általános Iskola, alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Napközi
Otthonos Óvoda 2009. március 20-i létszám leépítési döntés megerősítésének
véleményezése
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Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Tulajdonosi
Bizottsága (továbbiakban: Bizottság) megtárgyalta a tárgyi előterjesztést, és az alábbiak
szerint dönt:
1.) A Bizottság egyetért az írásbeli előterjesztésben foglaltakkal, és
alkalmasnak tartja, hogy azt a Képviselő-testület megvitassa, és
elfogadja.
2.) A Bizottság megbízza a Bizottság elnökét, hogy a Bizottsági határozatot
ismertesse a Képviselő-testülettel.
Határidő: 2009. június 24.
Felelős: Polner Frigyesné PTB elnök
A határozatról értesülnek:
1.) Polner Frigyesné PTB elnök
2.) Dr. Karsai Éva jegyző
3.) Petró Ferenc polgármester
4.) Irattár
VI. napirendi pont
„A 2009. január havi szociális feladatellátásokra jutó normatíva átadása a Társulás részére”
című napirendi pont véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 7. számú melléklete tartalmazza)
Babarczi Antal bizottsági tag átadja a szót Petró Ferenc polgármesternek, a napirendi pont
előadójának.
Petró Ferenc polgármester: nem kívánja kiegészíteni az írásbeli előterjesztést.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Babarczi Antal bizottsági tag szavazásra bocsátja „A 2009. január havi szociális
feladatellátásokra jutó normatíva átadása a Társulás részére” című napirendi pont
véleményezését.
A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság a javaslatot 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
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96/2009.(VI.22.) PTB határozat
Tárgy: „A 2009. január havi szociális feladatellátásokra jutó normatíva átadása a Társulás
részére” című napirendi pont véleményezése

Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Tulajdonosi
Bizottsága (továbbiakban: Bizottság) megtárgyalta a tárgyi előterjesztést, és az alábbiak
szerint dönt:
1.) A Bizottság egyetért az írásbeli előterjesztésben foglaltakkal, és
alkalmasnak tartja, hogy azt a Képviselő-testület megvitassa, és
elfogadja.
2.) A Bizottság megbízza a Bizottság elnökét, hogy a Bizottsági határozatot
ismertesse a Képviselő-testülettel.
Határidő: 2009. június 24.
Felelős: Polner Frigyesné PTB elnök
A határozatról értesülnek:
1.) Polner Frigyesné PTB elnök
2.) Dr. Karsai Éva jegyző
3.) Petró Ferenc polgármester
4.) Irattár
A Bizottság a 7.) – 17.) napirendi pontokat közösen tárgyalja Ásotthalom Község
Önkormányzata Képviselő-testülete Település-, Vállalkozásfejlesztési és Mezőgazdasági
Bizottságával.
Babarczi Antal bizottsági tag: köszönti
Mezőgazdasági Bizottság megjelent tagjait.

a

Település-,

Vállalkozásfejlesztési

és

VII. napirendi pont
Az ÁSOTT-TELSZO Nonprofit Kft. „v.a.” I-V. havi gazdálkodásáról szóló tájékoztató
véleményezése
Előadó: Németh Attila végelszámoló
(Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 8. számú melléklete tartalmazza)
Babarczi Antal bizottsági tag átadja a szót Németh Attila végelszámolónak, a napirendi pont
előadójának.
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Németh Attila végelszámoló: a Kft. bevétele 12.612.000,-Ft, amely összegeket az
önkormányzat által fizetett gépbérleti díjakból, gép- és eszköz vásárlásokból ill. a külterületi
hulladékszállításból származó bevételek alkotják. Költségráfordítás 5.248.000,- Ft, könyvelési
eredmény 7.364.000,-Ft.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Babarczi Antal bizottsági tag szavazásra bocsátja az ÁSOTT-TELSZO Nonprofit Kft. „v.a.”
I-V. havi gazdálkodásáról szóló tájékoztató véleményezését.
A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság a javaslatot 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

97/2009.(VI.22.) PTB határozat
Tárgy: Az ÁSOTT-TELSZO Nonprofit Kft. „v.a.” I-V. havi gazdálkodásáról szóló
tájékoztató véleményezése
Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Tulajdonosi
Bizottsága (továbbiakban: Bizottság) megtárgyalta a tárgyi előterjesztést, és az alábbiak
szerint dönt:
1.) A Bizottság egyetért az írásbeli előterjesztésben foglaltakkal, és
alkalmasnak tartja, hogy azt a Képviselő-testület megvitassa, és
elfogadja.
2.) A Bizottság megbízza a Bizottság elnökét, hogy a Bizottsági határozatot
ismertesse a Képviselő-testülettel.
Határidő: 2009. június 24.
Felelős: Polner Frigyesné PTB elnök
A határozatról értesülnek:
1.) Polner Frigyesné PTB elnök
2.) Dr. Karsai Éva jegyző
3.) Petró Ferenc polgármester
4.) Irattár
VIII. napirendi pont
A Településüzemeltetési és Műszaki Szolgálat működésének felülvizsgálatának
véleményezése
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Előadó: Dr. Karsai Éva jegyző
(Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 9. számú melléklete tartalmazza)
Babarczi Antal bizottsági tag átadja a szót Dr. Karsai Éva jegyzőnek, a napirendi pont
előadójának.
Dr. Karsai Éva jegyző: megköszöni a képviselők és a bizottsági tagok segítségét, akik
elmondták, hogy mit várnak el ebben a beszámolóban. Elkülönítve szerepel az
Állatfelvásárló, a Piaccsarnok, a Strandfürdő és az egyéb szakfeladatok. Az Állatfelvásárlónál
a karám rész festése esedékesé vált, a Piaccsarnoknál felül kell vizsgálni, hogy a nyári
nyitvatartási rendet, hiszen a heti egy nap – a szombat, amikor van érdeklődés a piacon. A
Strandfürdő csak viszi a pénzt, a nyitvatartást kellene módosítani, rossz idő esetén zárva
lenne, a Közhír-halomban megjelentetésre kerülne a változás. Bérbeadásra javasolja, de az
előző bérlőnek jelenleg is fennálló tartozásai miatt, ez a lehetőség is igen ellenszenvesnek
tűnhet. A másik ok, ami a bérbeadást gátolhatja, az hogy a beruházás nincs teljesen befejezve,
pl. a büfé részen és a tusolóknál nincs melegvíz, ami alapkövetelmény. A bérbeadás
vonatkozhatna valamelyik szolgáltató részre külön is. Nem a bérleti díj ellenében, hanem a
beruházási rész befejezése fejében is, pl. lehetne szaunát üzemeltetni, amennyiben a téliesítés
megoldható lenne. A fenti helyiségeket ki lehetne adni szolgáltatóknak állandó jelleggel
bérlésre. A víz valahol elfolyik, feltehetőleg a lábmosó környékén, ez a hiba nincs elhárítva.
Az Önkormányzat anyagi helyzetére tekintettel megoldást kell keresni a Strandfürdő
üzemeltetésére, vagy minden évben felvállalja a veszteséget, amit a Strand termel, vagy már
ősszel el kell kezdeni hirdetni az egész vagy a részegységek bérlését. A Műszaki Szolgálat
beszámolója nem mutat teljes képet, az Önkormányzat pénzügyi helyzete miatt.
Kiegyenlítetlen számlák állnak még sorban, amelyek a könyvelésben még nem mutatkoztak
meg, pl. a tavaszi virágok számlája, a temetőnél a szemétszállítás még nem lett megrendelve,
pedig már nagyon esedékes lenne, külterületi útkarbantartások elvégzése égető feladat. Június
30-ig minden parlagfüvet ki kellene írtani a közterületekről, önkormányzati tulajdonú
ingatlanok területeiről. Belterületen a közérdekű védekezés maradt jegyzői hatáskörben, a
bejelentések nyomán a jegyző köteles helyszíni ellenőrzést tartani, melynek a jegyzőkönyvét
továbbítani kell az MVSZH-nak, amely automatikus bírságolást jelent. Egy hét áll
rendelkezésre a bel- és külterületen a teljes parlagfű mentesítésére. A külterületek esetében
erre a célra csak 960.000,-Ft áll rendelkezésre. A feladatot mégis meg kell oldani, mert
kellemetlen lenne, ha megbírságolnák az Önkormányzatot.
Szeretné, ha ez az előterjesztés egy gondolatépítő lenne, arra vonatkozóan, hogy még hol
lehetne megtakarítani. A jövőben is szívesen veszi a segítő együttműködést.
Dobák Sándor bizottsági tag: a Strandnál a vízelfolyás tavaly óta nem oltódott meg?
Véleménye szerint a Vízmű nem tudja ezt megoldani, hanem saját emberekkel kellene, akár
végig felásatni a csőrendszer vonalát és megkeresni a hibát. Tavaly arról hallott, hogy a
vezetékes víz és termál kút között valamilyen összeköttetés létezik.
Meg kell teremteni azokat a feltételeket, amelyek akár egy-egy helyiség bérbeadásához is
szükségesek, hiszen meg kell ragadni minden bevételei lehetőséget.
Németh Attila végelszámoló: Tavaly a Strandnál felmerülő nagy vízfogyasztás miatt a
Vízmű dolgozói megvizsgálták a rendszert és megállapították, hogy valóban a két rendszer
összeköttetésben áll, tolózárakkal lehet szeparálni. Ha a tolózár nem volt rendesen elzárva,
akkor a vezetékes víz a termálkút köpenyfalára visszacsurgott. Tavaly a Vízmű dolgozói
kicserélték a tolózárakat. A vezetékes vízfogyasztást pedig egyszerű ellenőrizni, hiszen el kell
zárni az összes csapot és meg kell nézni, hogy mozog-e a vízóra.
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Balog Ilona bizottsági tag: a vízóra leolvasásban részt vett a gazdálkodáson folytatott
munkája során, egy nap alatt 18 m 3 víz fogyott, a jelenlévő dolgozótól megkérdezte, hogy a
medencébe történt-e vízpótlás, amely kérdésre nemleges választ kapott. Nem túl meleg idő
lévén a személyzeti és vendég WC-nél sem fogyhatott ekkora mennyiség el, a lábmosóban
ugyan átfolyó víz van, de a vízfolyás mértékletessége alapján ott sem fogyhatott ekkora
mennyiség. A vízminőséget befolyásolja az is, hogy a közelben lévő, magánszemély
tulajdonában álló locsológödörben megtelepedtek a vadkacsák, és amikor ott nem találnak
vizet, akkor a Strandon tanyáznak. Reggel a nyitáskor az első feladat a kacsaürülék
eltakarítása.
Berta Antal TVMB tag: javasolja az időszakos bérbeadást, akár egy hétvégére is meg lehetne
hirdetni, különböző rendezvényeknek adhatna otthont.
Petró Ferenc polgármester: nagyon nehéz befektetőket találni. A 2008-ban benyújtott
pályázatokat most kezdik elbírálni. A pályázatoknál jelenleg a turisztika került a sor végére. A
válság miatt a kifizetések csúsznak, a bankok már a kintlévő kötvényeiket próbálják
visszaszerezni. A kemping pályázat beadásával abban reménykedhetett az Önkormányzat,
hogy télen már működőképes lesz a wellnes szolgáltatási rész.
Tanácsnok úr segítségét kéri abban, a tervezésben és számolásban, hogy pontosan milyen
szolgáltatásokat lehetne telepíteni, és ezeknek a ráfordítása hogyan alakulna. Nem egyetlen
megoldás a teljes bérbeadás, hanem már az is jó, ha működik és nem az összes költség csak
ráfordításként jelentkezik.
Tóth István bizottsági tag: a vízminőség engedélyeztetését az ÁNTSZ helyett egy sándorfalvi
céggel kell megoldani. Ők elvégzik a szükséges munkálatokat és beküldik a vízmintát az
ÁNTSZ-nek, amely már rendben szokott lenni. A Strand melegvízzel történő ellátására
javasolja a elfekvőben lévő napkollektor használatát, amelynek a beüzemelése nem jelentene
óriási költséget. A vízelfolyással kapcsolatosan elmondja, hogy a hibát feltétlenül meg kell
keresni.
Túrú Tibor TVMB bizottsági tag 1610 órakor megérkezett a bizottsági ülésre
Babarczi Antal bizottsági tag: a 6,6 mFt-os veszteséget, amit a Strand termel, nem tartja
indokoltnak, előző évben ezt 3 mFt-tal megúszta az Önkormányzat.
Dr. Karsai Éva jegyző: a szabályos üzemeltetés ennyibe kerül. A dolgozók váltott
műszakban dolgoznak, pénztáros, úszómester és gépkezelő. Amikor a Kht. üzemeltette akkor
sem volt sokkal olcsóbb, sőt még a belső ellenőr által feltárt előző évi, utólagosan
leszámlázott strandüzemeltetési költségek is jelentkeztek.
Balog Ilona bizottsági tag: az előterjesztésben szereplő 6,6 mFt-os összeg egy prognosztizált
érték, amely várható erre az évre. A bérköltségek 2 fő állandó dolgozóra vonatkoznak,
valamint a kiskönyves dolgozók bére a tényleges eltöltött munkaidő arányában lesz reális.
Babarczi Antal bizottsági tag: az állatfelvásárló teleppel kapcsolatban, olyan szerződéseket
kellene megkötni, amelyek legalább a fenntartás költségeit fedezik. Amennyiben nincs
forgalom, akkor hogyan keletkezett 25.000,-Ft vízszámla?

18
Bálintné Mityók Szilvia gazdálkodási ügyintéző: a szerződések élnek, de gyakorlatilag
nincsenek állatszállítások.
Tóth István bizottsági tag: a vízfogyasztás a közületek esetében nagyon könnyen összejön
csak a készenléti alapdíjakból, ezt az összeget reálisnak tartja, akkor is ha a fogyasztás nem is
számottevő.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Babarczi Antal bizottsági tag szavazásra bocsátja a Településüzemeltetési és Műszaki
Szolgálat működésének felülvizsgálatának véleményezését.
A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság a javaslatot 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
98/2009.(VI.22.) PTB határozat
Tárgy: A Településüzemeltetési és Műszaki Szolgálat működésének felülvizsgálatának
véleményezése
Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Tulajdonosi
Bizottsága (továbbiakban: Bizottság) megtárgyalta a tárgyi előterjesztést, és az alábbiak
szerint dönt:
1.) A Bizottság egyetért az írásbeli előterjesztésben foglaltakkal, és
alkalmasnak tartja, hogy azt a Képviselő-testület megvitassa, és
elfogadja.
2.) A Bizottság megbízza a Bizottság elnökét, hogy a Bizottsági határozatot
ismertesse a Képviselő-testülettel.
Határidő: 2009. június 24.
Felelős: Polner Frigyesné PTB elnök
A határozatról értesülnek:
1.) Polner Frigyesné PTB elnök
2.) Dr. Karsai Éva jegyző
3.) Petró Ferenc polgármester
4.) Irattár
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IX. napirendi pont
Az ÁSOTT-TELSZO Nonprofit Kft.-nek helyi adótartozás rendezése érdekében nyújtandó
csekély összegű támogatás megítélésének véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 10. számú melléklete tartalmazza)
Babarczi Antal bizottsági tag átadja a szót Petró Ferenc polgármesternek, a napirendi pont
előadójának.
Petró Ferenc polgármester: nem kívánja kiegészíteni az írásbeli előterjesztést.
Dr. Karsai Éva jegyző: az előterjesztésben szereplő 2009. december 30-i pénzügyi teljesítés
ha így marad, akkor nem teljesülhet a Kft. június 30-ig történő megszüntetése.
Babarczi Antal bizottsági tag: javasolja a határidő 2009. június 29-re történő módosítását.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Babarczi Antal bizottsági tag szavazásra bocsátja a módosító javaslatot
„Határidő: 1.) pont tekintetében azonnal illetve a pénzügyi teljesítés esetében 2009. június 29-ig
2.) pont tekintetében azonnal
3.) pont tekintetében 2009. június 26. „
A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság a módosító javaslatot 6 igen szavazattal, ellenszavazat
nélkül elfogadta.
Babarczi Antal bizottsági tag szavazásra bocsátja a módosító javaslattal kiegészített az
ÁSOTT-TELSZO Nonprofit Kft.-nek helyi adótartozás rendezése érdekében nyújtandó
csekély összegű támogatás megítélésének véleményezését.
A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság a javaslatot 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
99/2009.(VI.22.) PTB határozat
Tárgy: Az ÁSOTT-TELSZO Nonprofit Kft.-nek helyi adótartozás rendezése érdekében
nyújtandó csekély összegű támogatás megítélésének véleményezése
Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Tulajdonosi
Bizottsága (továbbiakban: Bizottság) megtárgyalta a tárgyi előterjesztést, és az alábbiak
szerint dönt:
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1.) A Bizottság egyetért az írásbeli előterjesztésben foglaltakkal.
2.) A Bizottság javasolja a határidő módosítását az alábbiak szerint:
„Határidő: 1.) pont tekintetében azonnal illetve a pénzügyi teljesítés esetében
2009. június 29-ig

2.) pont tekintetében azonnal
3.) pont tekintetében 2009. június 26. „
3.) A Bizottság a fenti módosítással javasolja elfogadásra a határozati javaslatot, és
alkalmasnak tartja arra, hogy azt a Képviselő-testület megvitassa, és elfogadja.
4.) A Bizottság megbízza a Bizottság elnökét, hogy a Bizottsági határozatot
ismertesse a Képviselő-testülettel.
Határidő: 2009. június 24.
Felelős: Polner Frigyesné PTB elnök
A határozatról értesülnek:
1.) Polner Frigyesné PTB elnök
2.) Dr. Karsai Éva jegyző
3.) Petró Ferenc polgármester
4.) Irattár
X. napirendi pont
Ásotthalom Községi Önkéntes Tűzoltó Egyesület jövőbeli működésének véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 11. számú melléklete tartalmazza)
Babarczi Antal bizottsági tag átadja a szót Petró Ferenc polgármesternek, a napirendi pont
előadójának.
Petró Ferenc polgármester: az előterjesztés sajnos csak késve került a bizottságok elé, de a
probléma nem ismeretlen, hiszen a Kft. megszűnik június 30-val, és az Egyesület
meghatározó emberei is ezzel együtt be kívánják fejezni egyesületi tevékenységüket. A
Tűzoltó Egyesület is önkormányzati támogatással működött, hiszen az Önkormányzat
munkatársaira épített, személyi támogatással működött. Anyagi támogatást csak minimálisan
kapott az Egyesület. Az Egyesület Csongrád megyei szinten is az élenjárók között van, nem
véletlen, hogy jelenleg is 890.000,- Ft-ot kapott az Egyesület, amely összegből meg kellene
oldani az eszközök korszerűsítésén kívül - a törvényi előírás betartása érdekében - a
tűzoltásvezetői képzés költségeit is.
Ásotthalom község a magas erdősültségi százalék, a hatalmas elszórt tanyákból álló külterület
miatt tűzvédelmi szempontból kiemelt. Az elmúlt években sajnos volt példa az erdőtüzekre és
a kül- és belterületi tüzekre egyaránt. A Képviselő-testület nem vállalhatja fel a lakosság felé
azt, hogy az Egyesületet megszüntette. Nyugat-Európában minden településnek van önkéntes
tűzoltósága, mert ez ott helyi közügynek számít, a lakosság értékeinek megóvása érdekében
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hozzájárul a működéshez. Nagyon szigorú törvényi előírások szabályozzák a tűzoltás
személyi és tárgyi feltételeit. Legutóbbi szabályozás a tűzoltásvezetői tanfolyam elvégzése,
amely feladatra véleménye szerint Németh Attila alkalmas lenne. Javasolja az előterjesztés
elfogadását, ezzel megmentve az Ásotthalom Községi Önkéntes Tűzoltó Egyesületet, amely a
lakosság szolgálatában áll.
Németh Attila egyesületi tag: a 10/2008. ÖM rendelet szabályozza a feladatát az
tűzoltásvezetőnek. Az elmúlt időszakot összegezve, úgy véli, hogy az Egyesület tagjai nagyon
aktívan részt vettek az oltásokban, sokszor a rúzsai tűzoltók előtt értek a helyszínre és sok
esetben meg is szüntették a tüzet, a nagyobbak megérkezése előtt. Ő az egyesületi munkát
csak abban az esetben tudja folytatni, ha az Önkormányzat alkalmazásában marad, hiszen
másik munkahelyről nem tud éjjel-nappal rendelkezésre állni.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Babarczi Antal bizottsági tag szavazásra bocsátja az Ásotthalom Községi Önkéntes Tűzoltó
Egyesület jövőbeli működésének véleményezését.
A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság a javaslatot 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
100/2009.(VI.22.) PTB határozat
Tárgy: Ásotthalom Községi Önkéntes Tűzoltó Egyesület jövőbeli működésének
véleményezése

Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Tulajdonosi
Bizottsága (továbbiakban: Bizottság) megtárgyalta a tárgyi előterjesztést, és az alábbiak
szerint dönt:
1.) A Bizottság egyetért az írásbeli előterjesztésben foglaltakkal, és
alkalmasnak tartja, hogy azt a Képviselő-testület megvitassa, és
elfogadja.
2.) A Bizottság megbízza a Bizottság elnökét, hogy a Bizottsági határozatot
ismertesse a Képviselő-testülettel.
Határidő: 2009. június 24.
Felelős: Polner Frigyesné PTB elnök
A határozatról értesülnek:
1.) Polner Frigyesné PTB elnök
2.) Dr. Karsai Éva jegyző
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3.) Petró Ferenc polgármester
4.) Irattár
XI. napirendi pont
A Dél-Alföldi Hulladékgazdálkodási Társulás Alapító Okirat módosításának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 12. számú melléklete tartalmazza)
Babarczi Antal bizottsági tag átadja a szót Petró Ferenc polgármesternek, a napirendi pont
előadójának.
Petró Ferenc polgármester: az írásos előterjesztést nem kívánja kiegészíteni.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Babarczi Antal bizottsági tag szavazásra bocsátja a Dél-Alföldi Hulladékgazdálkodási
Társulás Alapító Okirat módosításának véleményezését.
A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság a javaslatot 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
101/2009.(VI.22.) PTB határozat
Tárgy: A Dél-Alföldi Hulladékgazdálkodási Társulás Alapító Okirat módosításának
véleményezése
Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Tulajdonosi
Bizottsága (továbbiakban: Bizottság) megtárgyalta a tárgyi előterjesztést, és az alábbiak
szerint dönt:
1.) A Bizottság egyetért az írásbeli előterjesztésben foglaltakkal, és
alkalmasnak tartja, hogy azt a Képviselő-testület megvitassa, és
elfogadja.
2.) A Bizottság megbízza a Bizottság elnökét, hogy a Bizottsági határozatot
ismertesse a Képviselő-testülettel.
Határidő: 2009. június 24.
Felelős: Polner Frigyesné PTB elnök
A határozatról értesülnek:
1.) Polner Frigyesné PTB elnök
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2.) Dr. Karsai Éva jegyző
3.) Petró Ferenc polgármester
4.) Irattár
XII. napirendi pont
Közösségi busz önerő finanszírozásának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 13. számú melléklete tartalmazza)
Babarczi Antal bizottsági tag átadja a szót Petró Ferenc polgármesternek, a napirendi pont
előadójának.
Petró Ferenc polgármester: a közösségi busz vásárlásakor a települések vállalták az önerő
kifizetését, de a 9 település úgy döntött, hogy a nagyobb busz kerüljön megvásárlásra,
amelynek az önereje is nagyobb. A települések a fizetéskor azonban kihátráltak, így a 4
legnagyobb település között kellett szétosztani a pluszköltségeket.
Babarczi Antal bizottsági tag: írásba lesz-e foglalva, hogy melyik település milyen
mértékben veheti igénybe a busz szolgáltatását? Itt van-e lehetőség az önerőnél kialakult
többletköltség kompenzálására?
Balog Ilona bizottsági tag: a mórahalmi ipari parkba sokan járnak át Ásotthalomról dolgozni
és a Volán buszok menetrendje nem jól illeszkedik a munkaidőhöz, kérdezi, hogy
munkásjáratként dolgozni fog-e a busz? Szükség esetén vállalná a szervezési és egyeztetési
feladatokat e tárgyban.
Petró Ferenc polgármester: a busz használatával kapcsolatban 3 tarifa lesz érvényben,
amelyek közül a 4 település a legkedvezőbb tarifával használhatja a buszt, így lesz
ellensúlyozva a nagyobb önerő. A busz használható lesz akár az iskolások kirándulásának
lebonyolításához is.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Babarczi Antal bizottsági tag szavazásra bocsátja a Közösségi busz önerő finanszírozásának
véleményezését.
A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság a javaslatot 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
102/2009.(VI.22.) PTB határozat
Tárgy: Közösségi busz önerő finanszírozásának véleményezése
Határozat
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Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Tulajdonosi
Bizottsága (továbbiakban: Bizottság) megtárgyalta a tárgyi előterjesztést, és az alábbiak
szerint dönt:
1.) A Bizottság egyetért az írásbeli előterjesztésben foglaltakkal, és
alkalmasnak tartja, hogy azt a Képviselő-testület megvitassa, és
elfogadja.
2.) A Bizottság megbízza a Bizottság elnökét, hogy a Bizottsági határozatot
ismertesse a Képviselő-testülettel.
Határidő: 2009. június 24.
Felelős: Polner Frigyesné PTB elnök
A határozatról értesülnek:
1.) Polner Frigyesné PTB elnök
2.) Dr. Karsai Éva jegyző
3.) Petró Ferenc polgármester
4.) Irattár
XIII. napirendi pont
A 2008/10 téli közmunka programmal kapcsolatos beszámoló elfogadása és partnerségi
megállapodás jóváhagyásának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 14. számú melléklete tartalmazza)
Babarczi Antal bizottsági tag átadja a szót Petró Ferenc polgármesternek, a napirendi pont
előadójának.
Petró Ferenc polgármester: az írásos előterjesztést nem kívánja kiegészíteni.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Babarczi Antal bizottsági tag szavazásra bocsátja a 2008/10 téli közmunka programmal
kapcsolatos beszámoló elfogadása és partnerségi megállapodás jóváhagyásának
véleményezését.
A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság a javaslatot 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
103/2009.(VI.22.) PTB határozat
Tárgy:

A 2008/10 téli közmunka programmal kapcsolatos beszámoló elfogadása és
partnerségi megállapodás jóváhagyásának véleményezése
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Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Tulajdonosi
Bizottsága (továbbiakban: Bizottság) megtárgyalta a tárgyi előterjesztést, és az alábbiak
szerint dönt:
1.) A Bizottság egyetért az írásbeli előterjesztésben foglaltakkal, és
alkalmasnak tartja, hogy azt a Képviselő-testület megvitassa, és
elfogadja.
2.) A Bizottság megbízza a Bizottság elnökét, hogy a Bizottsági határozatot
ismertesse a Képviselő-testülettel.
Határidő: 2009. június 24.
Felelős: Polner Frigyesné PTB elnök
A határozatról értesülnek:
1.) Polner Frigyesné PTB elnök
2.) Dr. Karsai Éva jegyző
3.) Petró Ferenc polgármester
4.) Irattár
XIV. napirendi pont
A közösségi közlekedés fejlesztésére benyújtott pályázathoz kapcsolódó 53/2008.(III.27.) KT
határozat módosításának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 15. számú melléklete tartalmazza)
Babarczi Antal bizottsági tag átadja a szót Petró Ferenc polgármesternek, a napirendi pont
előadójának.
Petró Ferenc polgármester: az írásos előterjesztést nem kívánja kiegészíteni.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Babarczi Antal bizottsági tag szavazásra bocsátja a közösségi közlekedés fejlesztésére
benyújtott pályázathoz kapcsolódó 53/2008.(III.27.) KT határozat módosításának
véleményezését.
A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság a javaslatot 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
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104/2009.(VI.22.) PTB határozat
Tárgy:

A közösségi közlekedés fejlesztésére benyújtott pályázathoz kapcsolódó
53/2008.(III.27.) KT határozat módosításának véleményezése

Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Tulajdonosi
Bizottsága (továbbiakban: Bizottság) megtárgyalta a tárgyi előterjesztést, és az alábbiak
szerint dönt:
1.) A Bizottság egyetért az írásbeli előterjesztésben foglaltakkal, és
alkalmasnak tartja, hogy azt a Képviselő-testület megvitassa, és
elfogadja.
2.) A Bizottság megbízza a Bizottság elnökét, hogy a Bizottsági határozatot
ismertesse a Képviselő-testülettel.
Határidő: 2009. június 24.
Felelős: Polner Frigyesné PTB elnök
A határozatról értesülnek:
1.) Polner Frigyesné PTB elnök
2.) Dr. Karsai Éva jegyző
3.) Petró Ferenc polgármester
4.) Irattár
XV. napirendi pont
Településfejlesztési döntések véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 16. számú melléklete tartalmazza)
Babarczi Antal bizottsági tag átadja a szót Petró Ferenc polgármesternek, a napirendi pont
előadójának.
Petró Ferenc polgármester: a Településrendezési Terv felülvizsgálata szükséges volt már, de
most különösen fontossá vált a Közösségi Terek szerződéseinek aláírása miatt, hiszen az
építésügyi hatóságnak egy új engedélyes tervet kell kiadnia, amelyben a beépítési %-ot meg
kell emelni. Alpolgármester úr már hosszabb ideje egyeztetéseket folytatott Balogh Tündével,
az egyeztetésben képviselő urak és hölgyek is részt vettek. Az első ajánlat megtételekor
azonban olyan magas összeg került szóba, amely az Önkormányzatnak túl sok volt. Akkor
már a térkép megvásárlása milliós nagyságrendű volt. Beszámolt róla, hogy a pénteki napon a

27
Földhivatallal egyeztetett és a digitális kül- és belterületi térképet 500.000,-Ft-ért az
Önkormányzat rendelkezésére bocsátja. Balogh Tündével is folytatott egyeztetéseket.
Tóth István bizottsági tag: felvetése arra vonatkozik, hogy a sok pénz kifizetési után az
Önkormányzat kap-e garanciát a megvásárlás utáni ingyenes betanításra, rendszerkövetésre,
esetleg módosításokra?
Petró Ferenc polgármester: a szerződés ezután kerül megkötésre, bele lehet venni ezeket a
szempontokat is. Talán az előző céggel kötött szerződés során nem volt megfelelő az
együttműködés, és az a cég inkább városépítészettel foglalkozott, mint falusi környezettel.
Dobák Sándor bizottsági tag: véleménye szerint az össze-vissza erdőtelepítéseket le kellene
szabályozni, mert ez megakadályozza a külterületen megélni szándékozó gazdálkodót, hiszen
kiveszik a földet a kezéből és 1-2 ha-os erdődarabok jönnek létre. Hiányolja, hogy
Ásotthalomnak nincs állattartási rendelete.
Dr. Karsai Éva jegyző: a Szent István tér környékén kisvárosias övezet volt kijelölve, ahol
szinte semmilyen állatot nem lehetett tartani. Ez a terület átminősítésre kerül falusias
környezetté, az elfogadása után következik az állattartási rendelet megalkotása, helyi
rendeletben.
Babarczi Antal bizottsági tag: mennyiért vállalja a Balogh Tünde a feladat elvégzését?
Valamint a digitális térkép tekintetében kívánja megjegyezni, hogy ettől nem kell csodákat
várni, hiszen a régi rossz térképeken alapul, tehát adattartalmában nem ad pluszt, sok benne a
hiba pl. a házszámok nem jók, bizonyos részeken.
Dr. Karsai Éva jegyző: a házszámok rendbe tételével még Csaba Andrásné ügyintéző
foglalkozott, több hónap telt el az ügyintézésekkel, és a mórahalmi Földhivatalban történő
egyeztetésekkel, és az érintett lakosok lakcímkártyájának kicserélésével, még újabb és újabb
problémák derülnek ki.
Petró Ferenc polgármester: 2.260.000,-Ft + 25 % ÁFA, ebből 300.000,- Ft + ÁFA augusztus
15, 1.800.000,-Ft+ÁFA szeptember 30-ig, és csak 160.000,- Ft+ ÁFA, amely összeg
áttevődik jövő márciusra, az ajánlat azonban nem végleges, még egyeztetnek ebben a
kérdésben.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Babarczi Antal bizottsági tag szavazásra bocsátja a Településfejlesztési döntések
véleményezését.
A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság a javaslatot 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
105/2009.(VI.22.) PTB határozat
Tárgy:

Településfejlesztési döntések véleményezése
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Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Tulajdonosi
Bizottsága (továbbiakban: Bizottság) megtárgyalta a tárgyi előterjesztést, és az alábbiak
szerint dönt:
1.) A Bizottság egyetért az írásbeli előterjesztésben foglaltakkal, és
alkalmasnak tartja, hogy azt a Képviselő-testület megvitassa, és
elfogadja.
2.) A Bizottság megbízza a Bizottság elnökét, hogy a Bizottsági határozatot
ismertesse a Képviselő-testülettel.
Határidő: 2009. június 24.
Felelős: Polner Frigyesné PTB elnök
A határozatról értesülnek:
1.) Polner Frigyesné PTB elnök
2.) Dr. Karsai Éva jegyző
3.) Petró Ferenc polgármester
4.) Irattár
Tóthné Vas Gabriella bizottsági tag távozik a bizottsági ülésről, a Bizottság 5 tagja jelen van.
XVI. napirendi pont
„ A Kissori és Gátsori Közösségi Terek megvalósításának ütemezésére vonatkozó
108/2009.(V.13.) KT határozat módosítása” című napirendi pont véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 17. számú melléklete tartalmazza)
Babarczi Antal bizottsági tag átadja a szót Petró Ferenc polgármesternek, a napirendi pont
előadójának.
Petró Ferenc polgármester: fenti módosítás a szerződés aláírása miatt szükséges.
Túrú Tibor TVMB tag: az építkezés még az idei évben elkezdődik?
Petró Ferenc polgármester: elkezdődik, de csak jövőre fejeződik be. A jogszabályi
változások miatt most kiviteli tervet kell készíteni, amiről a pályázat beadásakor még szó sem
volt. Ez a tény nehezíti meg a kiviteli terv elkészítését, hiszen még a szerződés nincs aláírva.
Dobák Sándor bizottsági tag: a Bíráló Bizottság ülésén vetette fel a terület bekerítése fontos
lenne, hiszen már az építkezés során csak úgy lehetne valamilyen őrizetet biztosítani.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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Babarczi Antal bizottsági tag szavazásra bocsátja a „ A Kissori és Gátsori Közösségi Terek
megvalósításának ütemezésére vonatkozó 108/2009.(V.13.) KT határozat módosítása” című
napirendi pont véleményezését.
A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság a javaslatot 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
106/2009.(VI.22.) PTB határozat
Tárgy:

„ A Kissori és Gátsori Közösségi Terek megvalósításának ütemezésére
vonatkozó 108/2009.(V.13.) KT határozat módosítása” című napirendi pont
véleményezése
Határozat

Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Tulajdonosi
Bizottsága (továbbiakban: Bizottság) megtárgyalta a tárgyi előterjesztést, és az alábbiak
szerint dönt:
1.) A Bizottság egyetért az írásbeli előterjesztésben foglaltakkal, és
alkalmasnak tartja, hogy azt a Képviselő-testület megvitassa, és
elfogadja.
2.) A Bizottság megbízza a Bizottság elnökét, hogy a Bizottsági határozatot
ismertesse a Képviselő-testülettel.
Határidő: 2009. június 24.
Felelős: Polner Frigyesné PTB elnök
A határozatról értesülnek:
1.) Polner Frigyesné PTB elnök
2.) Dr. Karsai Éva jegyző
3.) Petró Ferenc polgármester
4.) Irattár
XVII. napirendi pont
„Egészségház bővítés megvalósításának ütemezése” című napirendi pont véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 18. számú melléklete tartalmazza)
Babarczi Antal bizottsági tag átadja a szót Petró Ferenc polgármesternek, a napirendi pont
előadójának.
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Petró Ferenc polgármester: az Egészségháznak már léteznie kellene, ehelyett a pályázat
beadása után a támogatási arányt 80%-ról megváltoztatták 76.9 %-ra. Ez az I. rész egy
teljesen új „L” alakú épület, a II. rész majd a régi rendelők felújítása lesz. Már ki van írva a
pályázat a II. ütemre, amelyet majd augusztusban lehet beadni.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Babarczi Antal bizottsági tag szavazásra bocsátja az „Egészségház bővítés megvalósításának
ütemezése” című napirendi pont véleményezését.
A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság a javaslatot 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
107/2009.(VI.22.) PTB határozat
Tárgy:

„Egészségház bővítés megvalósításának ütemezése” című napirendi pont
véleményezése
Határozat

Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Tulajdonosi
Bizottsága (továbbiakban: Bizottság) megtárgyalta a tárgyi előterjesztést, és az alábbiak
szerint dönt:
1.) A Bizottság egyetért az írásbeli előterjesztésben foglaltakkal, és
alkalmasnak tartja, hogy azt a Képviselő-testület megvitassa, és
elfogadja.
2.) A Bizottság megbízza a Bizottság elnökét, hogy a Bizottsági határozatot
ismertesse a Képviselő-testülettel.
Határidő: 2009. június 24.
Felelős: Polner Frigyesné PTB elnök
A határozatról értesülnek:
1.) Polner Frigyesné PTB elnök
2.) Dr. Karsai Éva jegyző
3.) Petró Ferenc polgármester
4.) Irattár
A Település-, Vállalkozásfejlesztési és Mezőgazdasági Bizottsággal közös ülés véget ért, a
Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság önálló ülését folytatja.
XVIII. napirendi pont
Kiss Ferenc Általános Iskola, alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Napközi Otthonos
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Óvoda 2009. évi költségvetés módosításának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 19. számú melléklete tartalmazza)
Babarczi Antal bizottsági tag átadja a szót Petró Ferenc polgármesternek, a napirendi pont
előadójának.
Petró Ferenc polgármester: nem kívánja kiegészíteni az írásos előterjesztést.
Bálintné Mityók Szilvia gazdálkodási ügyintéző: az Iskola költségvetését érintő
módosítások, amelyek többlet bevételt és többlet kiadást eredményeztek: nyertek
központosított előirányzatból; Új Tudás Műveltség Programban pályáztak és mind a két
intézmény nyert, Esélyegyenlőség és felzárkóztatás címen már tavaly decemberben kaptak
2.300.000,- Ft összeget, ami pénzmaradvány, ennek a kiegészítéseként még kaptak
1.300.000,-Ft-ot az idén, az Iskola intézményét is érintette a 2009. évi keresetkiegészítés
amely a bruttó bér 8,33%-a, maximum 15.000,- Ft, ezen összegek kerültek átvezetésre a
költségvetésükben. Az ásotthalmi óvodában eszközök értékesítéséből származó bevételük
keletkezett, amelyet karbantartási anyagokra szeretnének fordítani. Az Önkormányzati
hozzájárulás mértékét nem befolyásolták a fenti tételek.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Babarczi Antal bizottsági tag szavazásra bocsátja a Kiss Ferenc Általános Iskola, alapfokú
Művészetoktatási Intézmény és Napközi Otthonos Óvoda 2009. évi költségvetés
módosításának véleményezését.
A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság a javaslatot 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
108/2009.(VI.22.) PTB határozat
Tárgy: Kiss Ferenc Általános Iskola, alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Napközi
Otthonos Óvoda 2009. évi költségvetés módosításának véleményezése
Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Tulajdonosi
Bizottsága (továbbiakban: Bizottság) megtárgyalta a tárgyi előterjesztést, és az alábbiak
szerint dönt:
1.) A Bizottság egyetért az írásbeli előterjesztésben foglaltakkal, és
alkalmasnak tartja, hogy azt a Képviselő-testület megvitassa, és
elfogadja.
2.) A Bizottság megbízza a Bizottság elnökét, hogy a Bizottsági határozatot
ismertesse a Képviselő-testülettel.
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Határidő: 2009. június 24.
Felelős: Polner Frigyesné PTB elnök
A határozatról értesülnek:
1.) Polner Frigyesné PTB elnök
2.) Dr. Karsai Éva jegyző
3.) Petró Ferenc polgármester
4.) Irattár
XIX. napirendi pont
Az Önkormányzat 2009. évi költségvetési rendelet módosításának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 20. számú melléklete tartalmazza)
Babarczi Antal bizottsági tag átadja a szót Petró Ferenc polgármesternek, a napirendi pont
előadójának.
Petró Ferenc polgármester: nem kívánja kiegészíteni az írásos előterjesztést.
Bálintné Mityók Szilvia gazdálkodási ügyintéző: a Településrendezési Terv miatt késett az
előterjesztés összeállítása. A 8. számú melléklet tartalmazza a legrészletesebben a
módosításokat, ezért ezt a mellékletet soronként felolvasva ismertette a bizottsággal a
költségvetési rendelet módosításának szükségességét.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Babarczi Antal bizottsági tag szavazásra bocsátja az Önkormányzat 2009. évi költségvetési
rendelet módosításának véleményezését.
A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság a javaslatot 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
109/2009.(VI.22.) PTB határozat
Tárgy: Az Önkormányzat 2009. évi költségvetési rendelet módosításának véleményezése
Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Tulajdonosi
Bizottsága (továbbiakban: Bizottság) megtárgyalta a tárgyi előterjesztést, és az alábbiak
szerint dönt:
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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: 2009. június 24.
Felelős: Polner Frigyesné PTB elnök
A határozatról értesülnek:
1.) Polner Frigyesné PTB elnök
2.) Dr. Karsai Éva jegyző
3.) Petró Ferenc polgármester
4.) Irattár
XX. napirendi pont
Egyebek
Több napirend, egyéb bejelentés nem volt, Babarczi Antal bizottsági tag a Pénzügyi és
Tulajdonosi Bizottság ülését 1820 –kor berekesztette.
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