Jegyzőkönyv
Készült Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi
Területfejlesztési Bizottsága 2011. április 11.-én 1445 órakor megtartott nyílt ülésén.

és

A bizottsági ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme
Jelen van: 3 fő; Babarczi Antal bizottsági elnök, Németh Attila és Pőcze Levente bizottsági
tagok
Jelezte távolmaradását: Tóthné Vas Gabriella és Erdélyi Antal bizottsági tagok

Tanácskozási joggal meghívottak: Petró Ferenc polgármester, dr. Turbucz Marietta Judit
jogi igazgatási ügyintéző, Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselőtestületének és Bizottságainak tagjai és intézményeinek vezetői, Öttömös
Község Önkormányzata Képviselő-testülete, Gajdánné Szatmári Mária
könyvvizsgáló, Pipicz Anita gazdasági osztályvezető, Szabó Attila vezető
karbantartó, Dobó Veronika Ifjúságsegítő.
Tanácskozási joggal jelen van: Gajdánné Szathmári Mária könyvvizsgáló, dr. Turbucz
Marietta Judit jogi és igazgatási ügyintéző, Pipicz Anita gazdasági
osztályvezető, Papp Renáta képviselő, Rutainé Fodor Edit alpolgármester,
Fackelmann István képviselő, Andrésiné Dr. Ambrus Ildikó SZOKB tag,
Bókáné Szilágyi Mária Óvodavezető, Szabó Attila vezető karbantartó.
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 foglaltak szerint
tesz javaslatot a nyílt ülés napirendjére:
Az ülés napirendje:
1.) Ásotthalom
és
Öttömös
Közoktatási
Intézményfenntartó
Társulása
tagintézményeinek 2010. évi költségvetés végrehajtásának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
2.) A 2010. évi belső ellenőrzési jelentés elfogadásának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
3.) Az Önkormányzat 2010. évi zárszámadásának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
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4.) A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása 2010. évi összevont szakmai
beszámolójának elfogadásának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
5.) Az Önkormányzat aktuális pénzügyi helyzetéről szóló tájékoztató véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
6.) „Az önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2011. évi
támogatására vonatkozó igény benyújtásáról” c. napirendi pont véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
7.) A 2010. évi közbeszerzési éves
véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester

statisztikai

összegzés

elfogadásának

8.) A 2011. évi közbeszerzési terv elfogadásának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
9.) A Környezetvédelmi Alap 2011. évi bevételének felhasználására szóló terv
véleményezése
Előadó: Babarczi Antal PTB elnök
10.)

A 29/2011.(II.15) KT. határozat 3.) pontjáról szóló tájékoztató véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester

11.)

A Külterületre vonatkozó fejlesztési terv kiegészítésének véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester

12.)

A Gazdasági és Munkaprogram kiegészítésének véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester

13.)

A volt Fogorvosi Rendelő értékesítésére pályázat kiírásának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester

14.)

A Védőnői Szolgálat korábbi telephelyének értékesítésére újabb pályázat
elbírálásának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester

15.)

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

16.)

„Pályázat benyújtása a Kiss Ferenc Általános Iskola, Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény és Napközi Otthonos Óvoda infrastrukturális
fejlesztésére” c. napirendi pont véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester

17.)

Mórahalom és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás,
Társulási megállapodás módosításának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester

3

18.)

A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodás módosítás
elfogadásának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester

19.)

A Déli utca 48/B szám alatti – költségalapú – bérlakásra pályázat kiírásának
véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester

20.)

Telekvásárlás iránti kérelem elbírálásának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester

21.)

Strandfürdő 2011. évi üzemeltetésének véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester

22.)

A Külterületi Közösségi Házak Helyiségek és berendezések használatának
szabályzatának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester

23.)

Egyebek

Az 1.) – 3.) napirendi pont megtárgyalása közösen történik Ásotthalom Község
Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottságával,
és Ügyrendi Bizottságával.
A 4.) napirendi pont megtárgyalása közösen történik Ásotthalom Község
Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottságával.
A Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottság Babarczi Antal bizottsági elnök javaslatát 3 igen
szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozza:
33/2011.(IV.11.) PTB határozat
Tárgy:

A Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottság 2011. április 11.-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. április 11-én 1445 órai kezdettel tartja nyílt ülését, melynek napirendjét
az alábbiak szerint állapítja meg:
1.) Ásotthalom
és
Öttömös
Közoktatási
Intézményfenntartó
Társulása
tagintézményeinek 2010. évi költségvetés végrehajtásának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
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2.) A 2010. évi belső ellenőrzési jelentés elfogadásának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
3.) Az Önkormányzat 2010. évi zárszámadásának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
4.) A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása 2010. évi összevont szakmai
beszámolójának elfogadásának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
5.) Az Önkormányzat aktuális pénzügyi helyzetéről szóló tájékoztató véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
6.) „Az önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2011. évi
támogatására vonatkozó igény benyújtásáról” c. napirendi pont véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
7.) A 2010. évi közbeszerzési éves
véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester

statisztikai

összegzés

elfogadásának

8.) A 2011. évi közbeszerzési terv elfogadásának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
9.) A Környezetvédelmi Alap 2011. évi bevételének felhasználására szóló terv
véleményezése
Előadó: Babarczi Antal PTB elnök
10.)

A 29/2011.(II.15) KT. határozat 3.) pontjáról szóló tájékoztató véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester

11.)

A Külterületre vonatkozó fejlesztési terv kiegészítésének véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester

12.)

A Gazdasági és Munkaprogram kiegészítésének véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester

13.)

A volt Fogorvosi Rendelő értékesítésére pályázat kiírásának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester

14.)

A Védőnői Szolgálat korábbi telephelyének értékesítésére újabb pályázat
elbírálásának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester

15.)

A Védőnői Szolgálat korábbi telephelyének értékesítésére újabb pályázat
kiírásának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
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16.)

„Pályázat benyújtása a Kiss Ferenc Általános Iskola, Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény és Napközi Otthonos Óvoda infrastrukturális
fejlesztésére” c. napirendi pont véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester

17.)

Mórahalom és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás,
Társulási megállapodás módosításának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester

18.)

A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodás módosítás
elfogadásának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester

19.)

A Déli utca 48/B szám alatti – költségalapú – bérlakásra pályázat kiírásának
véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester

20.)

Telekvásárlás iránti kérelem elbírálásának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester

21.)

Strandfürdő 2011. évi üzemeltetésének véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester

22.)

A Külterületi Közösségi Házak Helyiségek és berendezések használatának
szabályzatának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester

23.)

Egyebek

Az 1.) – 3.) napirendi pont megtárgyalása közösen történik Ásotthalom Község
Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottságával,
és Ügyrendi Bizottságával.
A 4.) napirendi pont megtárgyalása közösen történik Ásotthalom Község
Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottságával.
A határozatról értesülnek:
1.) Babarczi Antal bizottsági elnök
2.) Dr. Karsai Éva jegyző megbízásából Dr. Turbucz Marietta Judit jogi igazgatási ügyintéző
– általa az osztályvezető
3.) Petró Ferenc polgármester
4.) Irattár
I. napirendi pont
Ásotthalom és Öttömös Közoktatási Intézményfenntartó Társulása tagintézményeinek 2010.
évi költségvetés végrehajtásának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 2. számú melléklete tartalmazza)
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Babarczi Antal bizottsági elnök átadja a szót Petró Ferenc polgármesternek a napirendi pont
előadójának.
Petró Ferenc polgármester: Öttömössel is egyeztetett anyag került kiadásra, ott is meg
fogják tárgyalni és elfogadni a költségvetést.
Németh Attila bizottsági tag: a 37. oldalon található táblázat olvashatatlanul apró betűvel
készült, kéri hogy legközelebb A/3 táblázatban kerüljön kiosztásra.
Babarczi Antal bizottsági elnök: az anyagból látható, hogy mind a bevételek, mind a
kiadások a tervezett szint alatt maradtak. A bevételeknél látható, hogy az Önkormányzat jóval
kevesebb pénzt adott, mint a korábban a Képviselő-testület által elfogadott összeg.
Rutainé Fodor Edit alpolgármester: ez köszönhető az Iskolánál gyakorolt nagyon takarékos
gazdálkodásnak, mert valóban minden forintot igyekeznek megfogni. Helyettesítéseket a
legolcsóbb óradíjú tanárokkal megoldani. Az útiköltségnél is, bérlet vásárlás helyett, a
kollégák a gépjárművel munkába járóhoz csatlakoznak, így akár 4-5 fő is egy autóval jár
munkába. Az óvodában is az 1 fő távollévő óvónő helyett is kisebb bérű helyettesítő került
felvételre. Az eszközbeszerzések kizárólag pályázati pénzekből valósulnak meg, vagy
alapítványi forrásból.
Pipicz Anita gazdadasági osztályvezető: a kiadásoknál azért szerepel ez az összeg, mert az
Önkormányzatnak nem kellett annyival hozzájárulnia a működéshez, mint amennyi eredetileg
be volt tervezve.
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
Babarczi Antal bizottsági elnök szavazásra bocsátja az Ásotthalom és Öttömös Közoktatási
Intézményfenntartó Társulása tagintézményeinek 2010. évi költségvetés végrehajtásának
véleményezését.
A Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottság a javaslatot 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
34/2011.(IV.11.) PTB határozat
Tárgy: Ásotthalom és Öttömös Közoktatási Intézményfenntartó Társulása tagintézményeinek
2010. évi költségvetés végrehajtásának 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. április 15.
Felelős: Babarczi Antal bizottsági elnök
A határozatról értesülnek:
1.) Babarczi Antal bizottsági elnök
2.) Dr. Karsai Éva jegyző megbízásából Dr.Turbucz Marietta Judit jogi igazg. ügyintéző –
általa az osztályvezető
3.) Petró Ferenc polgármester
4.) Irattár

II. napirendi pont
A 2010. évi belső ellenőrzési jelentés elfogadásának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 3. 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 Kistérségben egy ember látja el a feladatot, és
továbbképzések és más leterheltség miatt bizonyos feladatokat nem tud ellátni.
Petró Ferenc polgármester: a belső ellenőr személye változni fog, mert egy céget bízott meg
a Kistérség. Várhatóan a testületi ülésen megjelenik a cég képviselője.
Babarczi Antal bizottsági elnök: véleménye szerint a jelentés túl általános.
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
Babarczi Antal bizottsági elnök szavazásra bocsátja a 2010. évi belső ellenőrzési jelentés
elfogadásának véleményezését.
A Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottság a javaslatot 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
35/2011.(IV.11.) PTB határozat
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Tárgy: A 2010. évi belső ellenőrzési 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. április 15.
Felelős: Babarczi Antal bizottsági elnök
A határozatról értesülnek:
1.) Babarczi Antal bizottsági elnök
2.) Dr. Karsai Éva jegyző megbízásából Dr.Turbucz Marietta Judit jogi igazg. ügyintéző –
általa az osztályvezető
3.) Petró Ferenc polgármester
4.) Irattár

III. napirendi pont
Az Önkormányzat 2010. évi zárszámadásának 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: nem kívánja kiegészíteni az írásos előterjesztés, átadja a szót
Gajdánné Szatmári Mária Könyvvizsgáló Asszonynak.
Gajdánné Szatmári Mária Könyvvizsgáló: a Könyvvizsgálói jelentés a bizottsági ülés előtt
került kiosztásra, ennek az az oka, hogy az audit aláírásához még néhány adat ellenőrzése
szükséges volt, amelyet a mai nap délelőtt még itt a helyszínen elvégzett. A teljességi
nyilatkozatokat megkapta, amelyből kiderült, hogy az Önkormányzatnak egy peres eljárás
keretében követelése van 2010. december 31.-i fordulónappal. Az Önkormányzat szervezeti
felépítése nem változott 2009. évhez viszonyítva. A belső ellenőrzésről nem kíván külön
beszélni, hiszen az már külön napirendi pontként szerepelt a bizottsági ülésen. A PTB
folyamatosan végzi az ellenőrzéseket a Munkatervének megfelelően. Az Önkormányzati
vagyon kezelésében az Ingatlan Vagyonkataszterrel korábban voltak problémák, de mostanra
már teljesen elkülönítetten szerepelnek a forgalomképes, korlátozottan forgalomképes és

9
forgalomképtelen vagyontárgyak. Részletesen ismerteti a vagyonnövekedés – Képviselőtestület által is jóváhagyott – táblázatait, sorait. Részletesen ismerteti a 2010. évi mérleg
sorokat, egyenként és értékelve.
Az Önkormányzati törvény 88.§-a alapján kiszámításra került a mai napon az önkormányzati
hitelkorlát, amely Ásotthalom esetében megfelel a jogszabályi előírásnak. A pénzintézetek
próbálnak az önkormányzatoknak segítséget nyújtani a Támogatást megelőlegező hitellel. Ez
a konstrukció a nyert pályázatokra adható, arra az időszakra, amikor a beruházást már el kell
kezdeni, de még nem érkezik meg a pályázati összeg. Ez a hitel működésre nem fordítható,
nem javasolja az igénybevételelét az Önkormányzatnak.
A szállítói kötelezettsége az Önkormányzatnak 14.637 eFt, amely összegnek 75 %-a már
2011. évi fizetési határidős, tehát a 2011. évi költségvetést terheli majd.
Pénzforgalom egyeztetésénél az Önkormányzat betartotta a jogszabályokat.
Beruházások tekintetében a Képviselő-testület által jóváhagyott össz módosított előirányzatát
nem lépte túl.
Ásotthalom Község Önkormányzatánál el lett végezve a könyvvizsgálat, amely eszközök,
források egyezősége tekintetében 3.118.537 eFt vagyon főösszeggel zárt.
Pipicz Anita gazdadasági osztályvezető: a zárszámadás mellékletét képező 6. melléklettől
kezdve, szinte az összes táblázatban a fejlécben szereplő betűjelek elcsúsztak, ezért a testületi
ülésre új mellékletek kerülnek kiosztásra, amelyben csak a fenti hiba lesz korrigálva.
Babarczi Antal bizottsági elnök: az anyagból látható, hogy a bevételek nem teljesültek – a
költségvetési módosítások átvezetése ellenére sem -, például idegenforgalmi adó ( amely nem
túl nagy tétel), de az idegenforgalom fejlesztése mindig központi kérdés és új vendégházak is
nyílnak, mégis a beszedett összeg nagyon kevés. Dupla érdekeltség volna a beszedésére,
hiszen az Államtól is megkapná az Önkormányzat ezt az összeget. A bevételek kiesését,
nyilván a kiadások visszafogásával próbálta a Képviselő-testület ellensúlyozni. A
beruházások és a dologi kiadások tekintetében is megvalósult a takarékoskodás, ennek
ellenére is egy – hagyományosan – mínuszos számot -13.226 eFt-ot tudtunk csak elérni, az év
indításához.
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
Babarczi Antal bizottsági elnök szavazásra bocsátja Az Önkormányzat 2010. évi
zárszámadásának véleményezését.
A Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottság a javaslatot 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
36/2011.(IV.11.) PTB határozat
Tárgy: Az Önkormányzat 2010. évi zárszámadásának véleményezése
Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Területfejlesztési
Bizottsága (továbbiakban: Bizottság) megtárgyalta a tárgyi előterjesztést, és az alábbiak
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szerint dönt:
1.) A Bizottság egyetért az írásbeli előterjesztésben foglaltakkal, és
alkalmasnak tartja a határozati javaslatot és az előterjesztett rendelettervezetet, hogy azt a Képviselő-testület megvitassa, és e l f o g a d j a .
2.) A Bizottság megbízza a Bizottság elnökét, hogy a Bizottsági határozatot
ismertesse a Képviselő-testülettel.
Határidő: 2011. április 15.
Felelős: Babarczi Antal bizottsági elnök
A határozatról értesülnek:
1.) Babarczi Antal bizottsági elnök
2.) Dr. Karsai Éva jegyző megbízásából Dr.Turbucz Marietta Judit jogi igazg. ügyintéző –
általa az osztályvezető
3.) Petró Ferenc polgármester
4.) Irattár
A 4.) napirendi pont megtárgyalása közösen történik Ásotthalom Község
Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottságával.
IV. napirendi pont
A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása 2010. évi összevont szakmai beszámolójának
elfogadásának 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.
Németh Attila bizottsági tag: véleménye szerint az írásos anyag részletes. Sajnálatosnak
látja, hogy a lélekszám arányhoz képest Ásotthalmon több a problémás eset, mint más
településeken. Kérdezi, hogy a problémák a tősgyökeres lakosságnál vagy inkább a betelepült
lakosoknál fordul elő? Az ellátási módoknál, az Önkormányzatnak van-e lehetősége
különböző kritériumokat felállítani a segélyezettek szemben, mint pl. a ház környékének a
rendbe tétele? Így nem fordulna elő, hogy az ellátás mellé még pl. tűzifát is kell vinni,
ugyanakkor a ház környékén sok sumár és fa található, amit csak ki kellene vágni. Egy
időszakban Ásotthalomnak olyan híre volt, hogy a környező településhez képest itt mindenki
ellátásban részesül. Valószínűleg ennek is köszönhető, hogy viszonylag sokan költöznek ide.
Petró Ferenc polgármester: a problémák leggyakrabban az ide települt lakosoknál fordulnak
elő. A szociális törvény lehetőséget ad különböző szankciókra.
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Dr. Turbucz Marietta Judit jogi igazgatási ügyintéző: a szociális ügyintéző kolléganővel
már egyeztetett ebben a kérdésben, de pluszmunka mértéke nagyobb lenne, mint a várható
eredmény. Az ügyintéző napi munkájából 2-3 órát igénybe venne az újonnan ellátást igénylők
életkörülményeinek felderítése. Ez egy lehetőség amely, nem hozná meg a ráfordított plusz
munka, energia és áldozat értékét.
Papp Renáta képviselő: tudatformáló ereje lenne, amennyiben elterjedne az igénylők
körében a környezettanulmány híre.
Németh Attila bizottsági tag: véleménye szerint nem minden egyes igénylőre napi szinten
kellene alkalmazni, hanem szúrópróbaszerűen. Így ki lehetne szűrni, aki alkalmi munkákból
él, többen vannak bejelentkezve ugyanarra a címre, vagy más trükköket vet be az
Önkormányzat félrevezetésére. Az ellátottak nem érdekeltek abban, hogy segítsenek a saját
helyzetükön, hanem az Önkormányzattól várják a megoldást.
Rutainé Fodor Edit alpolgármester: a 4 órás foglalkoztatás keretében, akinek lehetősége
volna jönni dolgozni, pl. nem veszik át a leveleket – és mivel nem vette át – nem kell
dolgoznia, hanem tovább kapja a segélyt. Előfordult, hogy a személyes kivitt értesítést sem
vették át, egyszerűen nem nyitják ki az ajtót.
Dr. Turbucz Marietta Judit jogi igazgatási ügyintéző: amennyiben bevezetésre kerülne ez
az ellenőrzés, akkor minden ellátási formánál és minden ellátottnál ezt alkalmazni kellene,
ami aránytalanul nagy terhet róna az ügyintézőre. Az ügyintézési határidők – amelyek így is
nagyon behatároltak – már nem bírnák el ezt a pluszt. A közfoglalkoztatás rendszere már
igazodik az új helyzetekhez. A levelek átvétele kapcsán elmondja, hogy többször is kiküldésre
kerülnek az értesítések.
Pőcze Levente bizottsági tag: nagyjából ismerhetőek ezek a családok akik ilyen körülmények
között élnek, elsősorban a gyerekekre kell gondolni. Ha megvonják a segélyt a gyerekektől is
elvesznek a szülők, és így is sokszor éheznek.
Babarczi Antal bizottsági elnök: csatlakozik Németh Attila véleményéhez, mert kirívóak a
számadatok. Valóban Ásotthalom híre olyan, hogy itt sok a segély és mindenre jár.
Költségvetés készítésekor, már több évben felvetette, hogy a segélyek összegét csökkenteni
kell. Mindig azt a választ kapta, hogy ezeknek a segélyösszegeknek nagy részét visszakapja
az Önkormányzat. Nemcsak a visszakapott pénzre kell gondolni, hanem arra az összegre is
amelyet az Önkormányzatnak kell mellé tennie. A kérelmező bead egy kérelmet, amiben azt ír
be pl. keresetnek, amit akar. Szigorítani kellene az elbírálást.
Petró Ferenc polgármester: a segélyek a törvény szerinti kerülnek megállapításra. Egyedül az
átmeneti segély összegét határozhatja meg a Képviselő-testület, amelyet a polgármester
engedélyezhet. Ez az összeg esetenként 2-3.000,- Ft, amely nem nagy segítséget tud nyújtani.
Dr. Turbucz Marietta Judit jogi igazgatási ügyintéző: objektív elbírálás alá esnek a
kérelmezők, jövedelemigazolás kerül becsatolásra, ami alapja a megállapításnak.
Németh Attila bizottsági tag: környezettanulmány kellene, mert pl. aki fóliázik, az ne kapjon
segélyt. A jövedelmi viszonyok bevallása, pedig nem valós, mert nem vallja be pl. a fekete
munkavégzést. A hátrányos helyzetű családok esetében sokkal több feladat jut a
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pedagógusoknak és az óvónőknek is, valamint a költségvetésünket az ingyenes étkezés
biztosítása is tovább terheli. Összességében jelentős pénzösszegekről van szó.
Bókáné Szilágyi Mária Óvodavezető: a gyerekeken valóban látszik, hogy éhesek. Hétfőn,
kedden és szerdán nem győznek annyit enni, hogy utolérjék magukat.
Papp Renáta képviselő: kérdezi, hogy a Támogató Szolgálat ideiglenes működési engedélye
az új vezető, ha véglegesen marad akkor fel tud oldódni? Mert szakmai képesítés hiányára
történt a hivatkozás, a szociális munkás képesítés megfelelő?
Dr. Turbucz Marietta Judit jogi igazgatási ügyintéző: májustól lesz betöltve az állás, és
akkor megoldódik ez a probléma.
Babarczi Antal bizottsági elnök: a Gondozási Központ szóba kerülése kapcsán elmondja,
hogy még mindig lát olyan létszámadatokat, amelyek más településeken nincsenek. Például az
ásotthalmi ellátottak száma 31 fő, másik településen jóval kevesebb. Ehhez az ellátotti
létszámhoz Ásotthalmon van külön 1 fő koordinátor, pl. Mórahalmon csak a közösségi
gondozó van 1 fő. Másik településekkel történő összehasonlításkor is náluk a legmagasabb a
dolgozói létszám.
Petró Ferenc polgármester: a testületi ülésen jelen lesz a tagintézmény vezető asszony,
kérdéseket lehet hozzá intézni.
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
Babarczi Antal bizottsági elnök szavazásra bocsátja a Homokháti Kistérség Többcélú
Társulása 2010. évi összevont szakmai beszámolójának elfogadásának véleményezését.
A Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottság a javaslatot 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
37/2011.(IV.11.) PTB határozat
Tárgy: A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása 2010. évi összevont szakmai
beszámolójának 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.
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2.) A Bizottság megbízza a Bizottság elnökét, hogy a Bizottsági határozatot
ismertesse a Képviselő-testülettel.
Határidő: 2011. április 15.
Felelős: Babarczi Antal bizottsági elnök
A határozatról értesülnek:
1.) Babarczi Antal bizottsági elnök
2.) Dr. Karsai Éva jegyző megbízásából Dr.Turbucz Marietta Judit jogi igazg. ügyintéző –
általa az osztályvezető
3.) Petró Ferenc polgármester
4.) Irattár

V. napirendi pont
Az Önkormányzat aktuális pénzügyi helyzetéről szóló tájékoztató véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 6. számú melléklete tartalmazza)
Babarczi Antal bizottsági elnök átadja a szót Petró Ferenc polgármesternek a napirendi pont
előadójának.
Petró Ferenc polgármester: az Önkormányzat pénzügyi helyzetének tárgyalásakor elmondja,
hogy egy 2 mFt körüli összeget visszakap az Önkormányzat normatívából, ami javítja a
helyzetet, valamint a Közösségi házak eszköz beszerzéseinek összegét és az Orvosi
Rendelőnél a több mint 4 mFt-ot is visszautalják. A pénzügyi helyzet nem rózsás, de
kezelhető, nincs 30 napon túli lejárt számlatartozás sem.
Babarczi Antal bizottsági elnök: tisztában kell lennünk, hogy az I. féléves adóbefizetésen
már túl vagyunk, szeptember 15-ig nincs nagyobb bevétele az Önkormányzatnak. Jó hír a
Polgármester úr által elmondott bevételek érkezése, és az is igaz, hogy 60 napon túli tartozása
nincs az Önkormányzatnak, de a 30 napon belüli 12.707.558,- Ft nem kis összeg. Főleg
tudván azt, hogy hónapokig nem lesz nagyobb bevételi forrás.
Petró Ferenc polgármester: az adóbevételek alakulásának tájékoztatójából látszik, hogy a
gépjárműadó teljesítés még csak 40%, az iparűzési adó pedig 45 %. Tehát az adókból is
várható még bevétel és az ÖNHIKI-nek is a reménye még él.
Pőcze Levente bizottsági tag: az előző aktuális pénzügyi beszámolóhoz képest pozitív
változás állt be.
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
Babarczi Antal bizottsági elnök szavazásra bocsátja az Önkormányzat aktuális pénzügyi
helyzetéről szóló tájékoztató véleményezését.
A Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottság a javaslatot 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
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38/2011.(IV.11.) PTB határozat
Tárgy: Az Önkormányzat aktuális pénzügyi helyzetéről szóló tájékoztató 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. április 15.
Felelős: Babarczi Antal bizottsági elnök
A határozatról értesülnek:
1.) Babarczi Antal bizottsági elnök
2.) Dr. Karsai Éva jegyző megbízásából Dr.Turbucz Marietta Judit jogi igazg. ügyintéző –
általa az osztályvezető
3.) Petró Ferenc polgármester
4.) Irattár

VI. napirendi pont
„Az önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2011. évi támogatására
vonatkozó igény benyújtásáról” c. napirendi pont véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 7. számú melléklete tartalmazza)
Babarczi Antal bizottsági elnök átadja a szót Petró Ferenc polgármesternek a napirendi pont
előadójának.
Petró Ferenc polgármester: azok a pontok kerültek meghatározásra, amelyek kötelező elemei
az ÖNHIKI benyújtásának.
Babarczi Antal bizottsági elnök: kérdezi, hogy milyen összeggel kerül beadásra a pályázat,
és ki fogja megírni? Jó lenne, ha alakilag és számszakilag is rendben lenne a pályázat.
Petró Ferenc polgármester: házon belül kerül elkészítésre.
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Rutainé Fodor Edit alpolgármester: az előterjesztés III. pontjában és a határozati javaslat 2.)
III. pontjában is 32.200 eFt szerepel, ami ellentétes a bevezető részbe szereplő 37.200 eFt
összeggel. Melyik a jó összeg?
Pipicz Anita gazdadasági osztályvezető: a 37.200 eFt a helyes összeg
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
Babarczi Antal bizottsági elnök szavazásra bocsátja az „Az önhibáján kívül hátrányos
helyzetben lévő önkormányzatok 2011. évi támogatására vonatkozó igény benyújtásáról” c.
napirendi pont véleményezését.
A Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottság a javaslatot 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
39/2011.(IV.11.) PTB határozat
Tárgy: „Az önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2011. évi
támogatására vonatkozó igény benyújtásáról” 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.
2.) A Bizottság javasolja a határozati javaslat 2.) III. pontjának módosítását az
alábbiak szerint:
„Az önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletét vagy módosított
költségvetési rendeletét 37.200 ezer forint összegű működési hiánnyal fogadta
el.”
3.) A Bizottság megbízza a Bizottság elnökét, hogy a Bizottsági határozatot, a
fenti módosítással együtt ismertesse a Képviselő-testülettel.
Határidő: 2011. április 15.
Felelős: Babarczi Antal bizottsági elnök
A határozatról értesülnek:
1.) Babarczi Antal bizottsági elnök
2.) Dr. Karsai Éva jegyző megbízásából Dr.Turbucz Marietta Judit jogi igazg. ügyintéző –
általa az osztályvezető
3.) Petró Ferenc polgármester
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4.) Irattár

VII. napirendi pont
A 2010. évi közbeszerzési éves statisztikai összegzés elfogadásának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 8. számú melléklete tartalmazza)
Babarczi Antal bizottsági elnök átadja a szót Petró Ferenc polgármesternek a napirendi pont
előadójának.
Petró Ferenc polgármester: törvényi kötelezettségnek teszünk eleget, a Gátsori, a Kissori és
kéményseprőipari közbeszerzés volt 2010. évben.
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
Babarczi Antal bizottsági elnök szavazásra bocsátja a
statisztikai összegzés elfogadásának véleményezését.

2010. évi közbeszerzési éves

A Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottság a javaslatot 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
40/2011.(IV.11.) PTB határozat
Tárgy: A 2010. évi közbeszerzési éves statisztikai összegzés 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. április 15.
Felelős: Babarczi Antal bizottsági elnök
A határozatról értesülnek:
1.) Babarczi Antal bizottsági elnök
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2.) Dr. Karsai Éva jegyző megbízásából Dr.Turbucz Marietta Judit jogi igazg. ügyintéző –
általa az osztályvezető
3.) Petró Ferenc polgármester
4.) Irattár

VIII. napirendi pont
A 2011. évi közbeszerzési terv elfogadásának 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: a Déli, Jókai utca útépítés szerepel benne, valamint a pályázat
megnyerésénél derül ki, hogy a Sportcsarnok és az Iskola nyílászáróinak cseréje is
belekerülhet módosítással a közbeszerzési tervbe.
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
Babarczi Antal bizottsági elnök szavazásra bocsátja a 2011. évi közbeszerzési terv
elfogadásának véleményezését.
A Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottság a javaslatot 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
41/2011.(IV.11.) PTB határozat
Tárgy: A 2011. évi közbeszerzési terv 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. április 15.
Felelős: Babarczi Antal bizottsági elnök
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A határozatról értesülnek:
1.) Babarczi Antal bizottsági elnök
2.) Dr. Karsai Éva jegyző megbízásából Dr.Turbucz Marietta Judit jogi igazg. ügyintéző –
általa az osztályvezető
3.) Petró Ferenc polgármester
4.) Irattár

IX. napirendi pont
A Környezetvédelmi Alap 2011. évi bevételének felhasználására szóló terv véleményezése
Előadó: Babarczi Antal PTB elnök
(Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 10. számú melléklete tartalmazza)
Németh Attila bizottsági tag: a táblázatban szereplő kiadások, hol lesznek, intézményeknél?
Pipicz Anita gazdasági osztályvezető: hulladékártalmatlanítás és kártevőirtás is az iskolánál,
vízvizsgálat intézményeknél és a Strandnál. Ezek az összegek a talajterhelési díjból befolyó
összegek.
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
Babarczi Antal bizottsági elnök szavazásra bocsátja a Környezetvédelmi Alap 2011. évi
bevételének felhasználására szóló terv véleményezését.
A Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottság a javaslatot 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
42/2011.(IV.11.) PTB határozat
Tárgy: A Környezetvédelmi Alap 2011. évi bevételének felhasználására szóló terv
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. április 15.
Felelős: Babarczi Antal bizottsági elnök
A határozatról értesülnek:
1.) Babarczi Antal bizottsági elnök
2.) Dr. Karsai Éva jegyző megbízásából Dr.Turbucz Marietta Judit jogi igazg. ügyintéző –
általa az osztályvezető
3.) Petró Ferenc polgármester
4.) Irattár

X. napirendi pont
A 29/2011.(II.15) KT. határozat 3.) pontjáról szóló tájékoztató 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: mindent megpróbáltunk, amit ebben az ügyben meglehetett tenni.
Dr. Pályi Ákost is megkereste, aki elmondta, hogy a megrendelésben alapgép szerepelt, de
mivel majdnem 4 hónapot késtek a szállítással, ezért egy magasabb kategóriájú gépet
szállítottak ki. Ez a gép például 2 turbina beszerelésére alkalmas, ami kb. 500 eFt-tal
magasabb értékű gépet jelentett a késedelem miatt. De nem került leszállításra és beszerelésre
a második turbina, csak a lehetősége volt adott. Tehát egy magasabb kategóriájú gép került
kiszállításra, de az eszköz ellátottsága, csak az alapgépnek megfelelő. Dr. Pályi Ákos ebben
az állapotban és működőképesen adta át a gépet a doktornőnek. Az előterjesztés
mellékleteiben szerepelnek azok a levelek, amely segítségével sem sikerült az eszközlistát
felkutatni. További nyomozásnak már nem sok értelme van.
Németh Attila bizottsági tag: abszurdnak tartja azt, hogy az Önkormányzati vagyon ilyen
hanyag módon van kezelve. Egy árajánlat alapján történő készletre vétel, nem pedig egy
valóságos leltár alapján. Nem lehet tudni, hogy ki mit vett át, az egymásra mutogatás folyik
csak. Még nem látja tisztázottnak a helyzetet. Ha a cég nem ad listát a tartozékokról, akkor
akár már a szállító elviheti az alkatrészeket. Hanyag gazdálkodás folyik, lehet, hogy nem is a
jobb gépet kaptuk meg, hanem a kifutó készletből egyet. Nem tudja elfogadni, hogy egy ilyen
értékű géphez nem adtak részletes eszközlistát.
Petró Ferenc polgármester: a számlán fogászati egységgép szerepel a Gazdálkodás így vette
készletre a gépet.
Pipicz Anita gazdasági osztályvezető: nem lehet tudni, hogy mi az a turbina – mert nem
vagyunk hozzáértő szakemberek a géphez – és azt lehet-e külön leltározni. Gyáriszám alapján
a valós gép lett készletre véve.
Babarczi Antal bizottsági elnök: mégiscsak látszódni kellene, az árajánlatos gép és a
tényleges közötti különbségeknek a leltárban. Nem tudja elfogadni, hogy úgy vesz az
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Önkormányzat egy gépet, hogy még utólag sem kideríthető a pontos tartozéklista. Nem
gyanúsít senkit, de véleménye szerint meg kell várni az előterjesztésben szereplő Chira-Med
Kft. válaszát. A válasz megérkezésekor a polgármester adjon egy tájékoztatást.
Petró Ferenc polgármester: azért a Bizottság azt is vegye figyelembe, hogy a doktornő
átvette a gépet és 4 hónapig használta és csak utána jelentette be, hogy hiányoznak részek.
Először minden rendben volt és tudott vele dolgozni. Véleménye szerint a vita abból adódik,
hogy az Önkormányzat nem ad a fogorvosnak eszközre támogatást. Információja szerint a
turbina elhasználódásának ideje 6 hónap. Az előző fogorvos idejében is elhasználódott a
turbina, és ő a saját költségén azt ki is cserélte.
Papp Renáta képviselő: véleménye szerint differenciáltan kellene kezelni a kérdést. Az alap
kérdés a doktornő részére megállapítandó bérleti díj volt, amely felszínre hozta a fogászati
gép eszközeinek hiányát. Külön kellene választani a két problémát. Meddig húzható az idő,
meg kellene állapítani a bérleti díjat és esetleg utólag kompenzálni, amikor az eszközlista már
rendelkezésre áll. Az átköltözéskor is leltározásra kerültek az eszközök, vagy csak a
fogorvosok közötti átadás-átvételkor?
Petró Ferenc polgármester: a két fogorvos és az asszisztensnő, valamint két fő gazdálkodási
ügyintéző jelenlétében történt meg az átadás-átvétel.
Pőcze Levente bizottsági tag: az átadás-átvétel szabály szerint megtörtént, a két fogorvos
értett csak a géphez, és a gazdálkodási ügyintézőktől valóban nem várható el, hogy ismerjék a
fogászati gép alkatrészeit, és tartozékait. A gép üzemképes állapotban került átadásra, sőt
hónapokig működött is.
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
Babarczi Antal bizottsági elnök szavazásra bocsátja a 29/2011.(II.15) KT. határozat 3.)
pontjáról szóló tájékoztató véleményezését.
A Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottság a javaslatot 3 nem szavazattal, ellenszavazat nélkül
nem fogadta el.
Babarczi Antal bizottsági elnök szavazásra bocsátja a 29/2011.(II.15) KT. határozat 3.)
pontjáról szóló tájékoztató határozati javaslatának 2.) ponttal történő kiegészítését az alábbiak
szerint:
„A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a Chira-Med Kereskedelmi és
Szolgáltató Kft. nyilatkozatának megérkezése után új tájékoztatót készítsen.
Határidő: következő soros testületi ülés”

A Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottság a javaslatot 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül
elfogadta.
Babarczi Antal bizottsági elnök szavazásra bocsátja a kiegészítéssel együtt a 29/2011.(II.15)
KT. határozat 3.) pontjáról szóló tájékoztató véleményezését.
A Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottság a javaslatot a kiegészítéssel együtt 3 igen
szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
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43/2011.(IV.11.) PTB határozat
Tárgy: A 29/2011.(II.15) KT. határozat 3.) pontjáról szóló tájékoztató 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 ért egyet az írásbeli előterjesztésben foglaltakkal, és a
Bizottság javasolja a határozati javaslat 1.) pontjának módosítását az alábbiak
szerint:
„ A Képviselő-testület úgy dönt, hogy nem fogadja el a 29/2011(II.15.)KT
határozat 3.) pontjáról szóló polgármesteri tájékoztatót.
Határidő: 2011. április 15.”
2.) A Bizottság javasolja a határozati javaslat 2.) ponttal történő kiegészítését az
alábbiak szerint:
„A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a Chira-Med Kereskedelmi és
Szolgáltató Kft. nyilatkozatának megérkezése után új tájékoztatót készítsen.
Határidő: következő soros testületi ülés”

3.) A Bizottság megbízza a Bizottság elnökét, hogy a Bizottsági határozatot
ismertesse a Képviselő-testülettel.
Határidő: 2011. április 15.
Felelős: Babarczi Antal bizottsági elnök
A határozatról értesülnek:
1.) Babarczi Antal bizottsági elnök
2.) Dr. Karsai Éva jegyző megbízásából Dr.Turbucz Marietta Judit jogi igazg. ügyintéző –
általa az osztályvezető
3.) Petró Ferenc polgármester
4.) Irattár

XI. napirendi pont
A Külterületre vonatkozó fejlesztési terv kiegészítésének 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.
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Petró Ferenc polgármester: nem kívánja kiegészíteni az írásbeli előterjesztést.
Babarczi Antal bizottsági elnök: nincs megelégedve az előterjesztéssel, véleménye szerint a
januári anyag került újra beterjesztésre. Nem találta beépítve az akkor elfogadott javaslatokat.
Az V. Célkitűzések pontban a tanyagondnoki hálózat és házi segítségnyújtás bővítése helyett
a tanyagondnoki hálózat és házi segítségnyújtás szinten tartásának kellene szerepelnie.
Szintén az V. Célkitűzések között kellene a közbiztonság helyzetének javításának és a
környezetvédelemmel összefüggő intézkedések kidolgozásának is szerepelnie. Kifogásolja
még , hogy a határidőknél, majdnem mind „folyamatos”.
Dr. Turbucz Marietta Judit jogi igazgatási ügyintéző: a Bizottság határozati javaslatának
megfelelően került be a VI.2. ponthoz az új 13.) és 14.) pont.
Babarczi Antal bizottsági elnök: véleménye szerint a célkitűzésekben mindennek szerepelnie
kell, és utána kell részletezni a VI.2. pontban.
Petró Ferenc polgármester: a Bizottság fogadta el így, és két helyen teljesen felesleges a
módosítás. A folyamatos határidővel kapcsolatban elmondja, hogy a magyar pályázati
rendszerekben uralkodó pénztelenség miatti káoszt látva, nem lehet konkrét határidőket
beírni, mert utána nem teljesíthető a csúszás miatt a kijelölt határidő.
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
Babarczi Antal bizottsági elnök szavazásra bocsátja a
módosítását az alábbiak szerint:

fejlesztési terv V. Célkitűzések

„tanyagondnoki hálózat és házi segítségnyújtás bővítése”
helyett:
„.tanyagondnoki hálózat és házi segítségnyújtás szinten tartása”
A Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottság a módosítást 3 igen szavazattal, ellenszavazat
nélkül elfogadta.
Babarczi Antal bizottsági elnök szavazásra bocsátja a Külterületre vonatkozó fejlesztési terv
V. Célkitűzések kiegészítését az alábbiak szerint:
„ – közbiztonság helyzetének javítása
- környezetvédelemmel összefüggő intézkedések kidolgozása”
A Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottság a kiegészítést 3 igen szavazattal, ellenszavazat
nélkül elfogadta.
Babarczi Antal bizottsági elnök szavazásra bocsátja a módosítással és a kiegészítéssel együtt a
Külterületre vonatkozó fejlesztési terv kiegészítésének véleményezését.
A Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottság a javaslatot a módosítással és a kiegészítéssel
együtt 2 igen szavazattal és 1 tartózkodással elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
44/2011.(IV.11.) PTB határozat
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Tárgy: A Külterületre vonatkozó fejlesztési terv kiegészítésének 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.
2.) A Bizottság javasolja a Külterületre vonatkozó fejlesztési terv V. Célkitűzések
módosítását az alábbiak szerint:
„tanyagondnoki hálózat és házi segítségnyújtás bővítése”
helyett:
„.tanyagondnoki hálózat és házi segítségnyújtás szinten tartása”
3.) A Bizottság javasolja a Külterületre vonatkozó fejlesztési terv V. Célkitűzések
kiegészítését az alábbiak szerint:
„ – közbiztonság helyzetének javítása
- környezetvédelemmel összefüggő intézkedések kidolgozása”
4.) A Bizottság megbízza a Bizottság elnökét, hogy a Bizottsági határozatot, a
fenti módosítással és kiegészítésekkel együtt ismertesse a Képviselő-testülettel.
Határidő: 2011. április 15.
Felelős: Babarczi Antal bizottsági elnök
A határozatról értesülnek:
1.) Babarczi Antal bizottsági elnök
2.) Dr. Karsai Éva jegyző megbízásából Dr.Turbucz Marietta Judit jogi igazg. ügyintéző –
általa az osztályvezető
3.) Petró Ferenc polgármester
4.) Irattár

XII. napirendi pont
A Gazdasági és Munkaprogram kiegészítésének 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.
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Babarczi Antal bizottsági elnök: januári testületi ülésen megtárgyalásra került az anyag, itt
csak a felelősök és a határidők kijelölése volt a feladat, a külterületi programmal való
összhangba hozás mellett.
Petró Ferenc polgármester: a két programban ugyanazt szerepeltetni nincs értelme. Az előző
ciklusban a Képviselő-testület külön külterületi programot kért.
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
Babarczi Antal bizottsági elnök szavazásra bocsátja a Gazdasági és Munkaprogram
kiegészítésének véleményezését.
A Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottság a javaslatot 2 igen szavazattal és 1 tartózkodással
az alábbi határozatot hozta:
45/2011.(IV.11.) PTB határozat
Tárgy: A Gazdasági és Munkaprogram kiegészítésének 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. április 15.
Felelős: Babarczi Antal bizottsági elnök
A határozatról értesülnek:
1.) Babarczi Antal bizottsági elnök
2.) Dr. Karsai Éva jegyző megbízásából Dr.Turbucz Marietta Judit jogi igazg. ügyintéző –
általa az osztályvezető
3.) Petró Ferenc polgármester
4.) Irattár

XIII. napirendi pont
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A volt Fogorvosi Rendelő értékesítésére pályázat kiírásának 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: elkészült az új értékbecslés 5.3 mFt összegben.
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
Babarczi Antal bizottsági elnök szavazásra bocsátja a volt Fogorvosi Rendelő értékesítésére
pályázat kiírásának véleményezését.
A Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottság a javaslatot 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
46/2011.(IV.11.) PTB határozat
Tárgy: A volt Fogorvosi Rendelő értékesítésére 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. április 15.
Felelős: Babarczi Antal bizottsági elnök
A határozatról értesülnek:
1.) Babarczi Antal bizottsági elnök
2.) Dr. Karsai Éva jegyző megbízásából Dr.Turbucz Marietta Judit jogi igazg. ügyintéző –
általa az osztályvezető
3.) Petró Ferenc polgármester
4.) Irattár

XIV. napirendi pont
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A Védőnői Szolgálat korábbi telephelyének értékesítésére újabb pályázat elbírálásának
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: 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 elbírálásának véleményezését.
A Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottság a javaslatot 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
47/2011.(IV.11.) PTB határozat
Tárgy: A Védőnői Szolgálat korábbi telephelyének értékesítésére 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. április 15.
Felelős: Babarczi Antal bizottsági elnök
A határozatról értesülnek:
1.) Babarczi Antal bizottsági elnök
2.) Dr. Karsai Éva jegyző megbízásából Dr.Turbucz Marietta Judit jogi igazg. ügyintéző –
általa az osztályvezető
3.) Petró Ferenc polgármester
4.) Irattár
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XV. napirendi pont
A Védőnői Szolgálat korábbi telephelyének értékesítésére újabb pályázat kiírásának
véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 16. 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:
48/2011.(IV.11.) PTB határozat
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. április 15.
Felelős: Babarczi Antal bizottsági elnök
A határozatról értesülnek:
1.) Babarczi Antal bizottsági elnök
2.) Dr. Karsai Éva jegyző megbízásából Dr.Turbucz Marietta Judit jogi igazg. ügyintéző –
általa az osztályvezető
3.) Petró Ferenc polgármester
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4.) Irattár

XVI. napirendi pont
„Pályázat benyújtása a Kiss Ferenc Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
és Napközi Otthonos Óvoda infrastrukturális fejlesztésére” c. napirendi pont 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: összevont pályázat, mert az Iskola nyílászáróinak cseréje,
korszerűsítése, valamint a Sportcsarnok felújítása és akadálymentesítésére kerülne
benyújtásra. A fenti két célra egyidejűleg benyújtott pályázatnál a támogatás maximális
mértéke 30 mFt lehet, amely vissza nem térítendő támogatás.
Babarczi Antal bizottsági elnök: a befejezési határidő 2011. szeptember 30., tartható ez a
határidő? Az 5.) pontban olvasható, hogy a Képviselő-testület vállalja, hogy a támogatásból
megvalósuló beruházást 5 évig az eredeti rendeltetésének megfelelően hasznosítja, a feladatellátási helyet nem szünteti meg, illetve nem adja át az intézmény fenntartói jogát nem állami
fenntartó részére, kivéve, ha – helyi önkormányzati rendeleten kívüli – jogszabályváltozásból
adódóan változik meg az intézmény fenntartója.
Németh Attila bizottsági tag: kérdezi, hogy az árajánlat megkérése rendben volt-e?
Petró Ferenc polgármester: az Önkormányzati Minisztérium pályázatában az szerepel, hogy
2010 június 15-ig szerződést köt. Ha ez teljesül, akkor tartható a befejezési határidő.
Árajánlatot kötelező kérni, 3 cég ajánlata került összehasonlításra.
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
Babarczi Antal bizottsági elnök szavazásra bocsátja a „Pályázat benyújtása a Kiss Ferenc
Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Napközi Otthonos Óvoda
infrastrukturális fejlesztésére” c. napirendi pont véleményezését.
A Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottság a javaslatot 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
49/2011.(IV.11.) PTB határozat
Tárgy: „Pályázat benyújtása a Kiss Ferenc Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény és Napközi Otthonos Óvoda infrastrukturális fejlesztésére” c. napirendi
pont 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. április 15.
Felelős: Babarczi Antal bizottsági elnök
A határozatról értesülnek:
1.) Babarczi Antal bizottsági elnök
2.) Dr. Karsai Éva jegyző megbízásából Dr.Turbucz Marietta Judit jogi igazg. ügyintéző –
általa az osztályvezető
3.) Petró Ferenc polgármester
4.) Irattár

XVII. napirendi pont
Mórahalom és Térsége Ivóvízminőség-javító
megállapodás módosításának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester

Önkormányzati

Társulás,

Társulási

(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: a megállapodás egységes szerkezetben és a kiegészítésekkel
együtt került az előterjesztés mellé.
Babarczi Antal bizottsági elnök: kérdezi, hogy Ásotthalom külterületére vonatkozó
fejlesztéseket nem látja a preambulumban.
Rutainé Fodor Edit képviselő: a 18. oldalon megtalálható Ásotthalom vízellátó rendszerének
önálló fejlesztése meglévő vízbázisra alapozott fejlesztés, melyben új tisztítási
technológia…ahonnan új hálózati szivattyúk juttatják a vizet a települési elosztó hálózatba és
a víztoronyba, illetve távvezetéki szivattyúk segítségével Kissor és Gátsor külterületi lakott
részekre.
Petró Ferenc polgármester: a fejlesztésekre az Önkormányzatnak 10 mFt-ot kell biztosítani,
ami sokkal magasabb, mint a környező települések költsége.
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Több kérdés, hozzászólás nem volt.
Babarczi Antal bizottsági elnök szavazásra bocsátja a 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:
50/2011.(IV.11.) 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. április 15.
Felelős: Babarczi Antal bizottsági elnök
A határozatról értesülnek:
1.) Babarczi Antal bizottsági elnök
2.) Dr. Karsai Éva jegyző megbízásából Dr.Turbucz Marietta Judit jogi igazg. ügyintéző –
általa az osztályvezető
3.) Petró Ferenc polgármester
4.) Irattár

XVIII. napirendi pont
A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodás módosítás elfogadásának
véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 19. számú melléklete tartalmazza)
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Babarczi Antal bizottsági elnök átadja a szót Petró Ferenc polgármesternek a napirendi pont
előadójának.
Petró Ferenc polgármester: a Kistérség már elfogadta ezt a megállapodást.
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
Babarczi Antal bizottsági elnök szavazásra bocsátja a Homokháti Kistérség Többcélú
Társulása Társulási Megállapodás módosítás elfogadásának véleményezését.
A Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottság a javaslatot 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
51/2011.(IV.11.) PTB határozat
Tárgy: A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodás módosítás
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. április 15.
Felelős: Babarczi Antal bizottsági elnök
A határozatról értesülnek:
1.) Babarczi Antal bizottsági elnök
2.) Dr. Karsai Éva jegyző megbízásából Dr.Turbucz Marietta Judit jogi igazg. ügyintéző –
általa az osztályvezető
3.) Petró Ferenc polgármester
4.) Irattár

XIX. napirendi pont
A Déli utca 48/B szám alatti – költségalapú – bérlakásra pályázat kiírásának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 20. számú melléklete tartalmazza)
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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: 2011. március 17.-én került átadásra a lakás, addig fizeti az
előző bérlő a bérleti díjat? Itt megint kiesik kettő hónap, az új bérlő beköltözéséig.
Pipicz Anita gazdasági osztályvezető: a bérlő külföldön tartózkodik, eddig fizette a bérleti
díjat, most az utolsó időszakban keletkezett hátraléka, és ezért is mondta fel a szerződést, mert
nem akar több hátralékot felhalmozni. Az eddigi tartozásait rá fogjuk terhelni
Babarczi Antal bizottsági elnök: véleménye szerint a lakásbérleti szerződésbe bele kell
foglalni a 60 napos felmondási időt, hogy az Önkormányzatnak ne essen ki több hónap lakbér
bevétel.
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
Babarczi Antal bizottsági elnök szavazásra bocsátja a Déli utca 48/B szám alatti –
költségalapú – bérlakásra pályázat kiírásának véleményezését.
A Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottság a javaslatot 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
52/2011.(IV.11.) PTB határozat
Tárgy: A Déli utca 48/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. április 15.
Felelős: Babarczi Antal bizottsági elnök
A határozatról értesülnek:
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1.) Babarczi Antal bizottsági elnök
2.) Dr. Karsai Éva jegyző megbízásából Dr.Turbucz Marietta Judit jogi igazg. ügyintéző –
általa az osztályvezető
3.) Petró Ferenc polgármester
4.) Irattár

XX. napirendi pont
Telekvásárlás iránti kérelem elbírálásának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 21. számú melléklete tartalmazza)
Babarczi Antal bizottsági elnök átadja a szót Petró Ferenc polgármesternek a napirendi pont
előadójának.
Petró Ferenc polgármester: bizottsági hatáskör a telekárak megállapítása, várja a
javaslatokat.
Babarczi Antal bizottsági elnök: szeretné felhívni a Bizottság figyelmét, hogy a pavilonsori
telek eladásánál, nemcsak a 444/16 hrsz. hanem a 443 hrsz.-u Béke utcai területből is kell
kiméretni, ami a mellékelt térkép részletből jól látható. Mivel a 443 hrsz. utca, ezért az
utcából való elvételhez a szakhatóság előzetes engedélyét be kell szerezni.
Petró Ferenc polgármester: a kérelmező egyeztetett az építésügyi hatósággal a kimérést
illetően. Az előző ilyen telek eladás a Reál bolt területe volt, akkor 1.000,-Ft/ négyzetméter
áron adta el az Önkormányzat. Most javasolja az 1.200,-Ft/m2 árat.
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
Babarczi Antal bizottsági elnök szavazásra bocsátja a Telekvásárlás iránti kérelem határozati
javaslat 1.) pontjának módosítását és kiegészítését az alábbiak szerint:
„A Képviselő-testület ú g y d ö n t , hogy az Ásotthalom, belterület 444/16
és a 443 hrsz-ú területből 70 m2 -t Dr. Börcsök Rita 6783 Ásotthalom, Béke
u. 17. szám alatti lakos részére é r t é k e s í t 1.200Ft/m2 vételárért. A telek
kimérésének költségei a Vevőt terhelik.”
A Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottság a módosítást és kiegészítést 3 igen szavazattal,
ellenszavazat nélkül elfogadta.
Babarczi Antal bizottsági elnök szavazásra bocsátja a módosítással és kiegészítéssel együtt a
Telekvásárlás iránti kérelem elbírálásának véleményezését.
A Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottság a javaslatot a módosítással és kiegészítéssel együtt
3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
53/2011.(IV.11.) PTB határozat
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Tárgy: Telekvásárlás iránti kérelem 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.
2.) A Bizottság javasolja a határozati javaslat 1.) pontjának módosítását és
kiegészítését az alábbiak szerint:
„A Képviselő-testület ú g y d ö n t , hogy az Ásotthalom, belterület 444/16
és a 443 hrsz-ú területből 70 m2 -t Dr. Börcsök Rita 6783 Ásotthalom, Béke
u. 17. szám alatti lakos részére é r t é k e s í t 1.200Ft/m2 vételárért. A telek
kimérésének költségei a Vevőt terhelik.”
3.) A Bizottság megbízza a Bizottság elnökét, hogy a Bizottsági határozatot, a
fenti módosítással és kiegészítéssel együtt ismertesse a Képviselő-testülettel
Határidő: 2011. április 15.
Felelős: Babarczi Antal bizottsági elnök
A határozatról értesülnek:
1.) Babarczi Antal bizottsági elnök
2.) Dr. Karsai Éva jegyző megbízásából Dr.Turbucz Marietta Judit jogi igazg. ügyintéző –
általa az osztályvezető
3.) Petró Ferenc polgármester
4.) Irattár

XXI. napirendi pont
Strandfürdő 2011. évi üzemeltetésének véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 22. számú melléklete tartalmazza)
Babarczi Antal bizottsági elnök átadja a szót Petró Ferenc polgármesternek a napirendi pont
előadójának.
Petró Ferenc polgármester: a lehetőségeinkhez képest két verzió került az előterjesztésbe.
Javasolja a 8 órás nyitvatartást, napi 11-19 óráig.
Németh Attila bizottsági tag: nehezen mond véleményt a Strandfürdő üzemeltetésével
kapcsolatban. Javasolná a helyszíni bejárást, hogy meggyőződjön a Bizottság a Strand
állapotáról. Minden évben nyitáskor derül ki, hogy víz alatt van a szivattyú, vagy javítani kell

35
a tolózárakat. A régi rendszer vezetékei rozsdásodnak, meghibásodnak, a nyitás előtt fel
kellene mérni a Strand állapotát. A költségekről szóló táblázatban véleménye szerint a
munkabérek nem jól szerepelnek, mert az ott dolgozó 2 fő 2-2 havi munkabére és járulékai
még hozzájönne a csúsztatások miatt. A 2010. évi költségekhez képest nincs annyi betervezve
idénre. A jogszabály által előírt személyzet biztosításához, akiknek egy részének
szakképzettnek kell lennie, nem látja biztosítottnak a közfoglalkoztatás keretében. A
nyitvatartásra vonatkozóan elmondja, hogy amennyiben csak hétvégén nyit ki a Strand a
vizet, akkor cserélni kell, a vízminőség romlás miatt, tehát ezen spórolni nem nagyon lehet,
esetleg a személyzet bérén. Mindenképpen a folyamatos üzemeltetés lenne a jobb. A
vegyszereket is megfelelő mennyiségben kell adagolni, valamint a nyitás előtti medencefestés
is kb. 500 eFt.
Babarczi Antal bizottsági elnök: a közfoglalkoztatási keretből történő személyi feltételek
biztosításánál aggályát fejezi ki, mert emberekkel és pénzzel is kell bánni, és erre nem biztos,
hogy akadnak megfelelő személyek. El kell döntenie a Képviselő-testületnek, hogy több
millió forintos veszteséget magára vállal, vagy pedig valamit ki kell találni a Strand
üzemeltetésével kapcsolatban.
Németh Attila bizottsági tag: az előző években az Önkormányzat kedvezőbb anyagi
feltételekkel indult neki a nyárnak, mint idén, hiszen már az I. félévi adóbevételek is
elköltésre kerültek. Ebben a nehéz helyzetben a Strand üzemeltetés nagy terhet ró az
Önkormányzatra.
Petró Ferenc polgármester: javasolja a B verzió elfogadását a Bizottságnak.
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
Babarczi Antal bizottsági elnök szavazásra bocsátja a Strandfürdő 2011. évi üzemeltetésének
„B verzió” véleményezését.
A Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottság a javaslatot 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
54/2011.(IV.11.) PTB határozat
Tárgy: Strandfürdő 2011. évi üzemeltetésének 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 a „B
verziót” 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. április 15.
Felelős: Babarczi Antal bizottsági elnök
A határozatról értesülnek:
1.) Babarczi Antal bizottsági elnök
2.) Dr. Karsai Éva jegyző megbízásából Dr.Turbucz Marietta Judit jogi igazg. ügyintéző –
általa az osztályvezető
3.) Petró Ferenc polgármester
4.) Irattár
XXII. napirendi pont
A Külterületi Közösségi Házak Helyiségek és berendezések használatának szabályzatának
véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 23. számú melléklete tartalmazza)
Babarczi Antal bizottsági elnök átadja a szót Petró Ferenc polgármesternek a napirendi pont
előadójának.
Petró Ferenc polgármester: többszöri egyeztetés re került sor az Egyesületekkel és utána
készültek el a szabályzatok. Ezzel biztosítottá vált az épületekre a rend és fegyelem betartása.
A mindenkori gondnok és az Egyesület elnöke a felelős a kulcsokért. Az internet is rövid időn
belül elérhetővé válik, után a biztonsági rendszer is kiépítésre kerül. A kérelmek folyamatosan
érkeznek az épületek igénybevételére, rendezvények lebonyolítására. Várja a véleményeket,
javaslatokat a szabályzatokkal kapcsolatban.
Papp Renáta képviselő: kérdezi, hogy az Egyesület még nem készítette el a leltárját?
Petró Ferenc polgármester: folyamatban van, pár nap múlva elkészül. A Képviselő-testület
személyesen is megtekintheti az épületeket. 2011. április 14.-én Gátsoron és 15-én Kissoron
18 órakor lesz tanyagyűlés. Az Egyesületek már elkészítették a meghívókat.
Németh Attila bizottsági tag: veszélyes hulladékok kezelését látja a szabályzatban, ez ugye
csak a tisztítószerekre, fertőtlenítőszerekre vonatkozik? A tűz- és robbanásveszélyes dolgok
alatt pedig a gázpalack értendő?
Papp Renáta képviselő: tűzvédelmi szabályzattal rendelkeznek a Közösségi házak? Az
Egyesületek bérbe adhatják-e az épületeket?
Petró Ferenc polgármester: még nincs meg a szabályzat, de a tűzoltó készülék beszerzéskor,
megkérésre kerül. Az Egyesületek nem adhatják bérbe az épületeket, ez polgármesteri
hatáskör.
Papp Renáta képviselő: javasolja, hogy az Egyesületek neve kerüljön pontosan feltüntetésre
a szabályzatban.
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
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Babarczi Antal bizottsági elnök szavazásra bocsátja a Külterületi Közösségi Házak
Helyiségek és berendezések használatának szabályzata Ásotthalom Község Önkormányzata
Gátsori Közösségi Ház, vonatkozásában a 4. oldal 2. bekezdés kiegészítését az alábbiak
szerint:
„Az épületben lévő berendezési, felszerelési tárgyak, amelyeket az Unióban a
tanyákért Egyesület biztosított az épületben a 8. számú melléklet tartalmazza”
A Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottság a kiegészítést 3 igen szavazattal, ellenszavazat
nélkül elfogadta.
Babarczi Antal bizottsági elnök szavazásra bocsátja a Külterületi Közösségi Házak
Helyiségek és berendezések használatának szabályzata Ásotthalom Község Önkormányzata
Kissori Közösségi Ház, vonatkozásában a 4. oldal 2. bekezdés kiegészítését az alábbiak
szerint:
„Az épületben lévő berendezési, felszerelési tárgyak, amelyeket az Ásotthalom Kissorért Egyesület biztosított az épületben a 8. számú melléklet tartalmazza”
A Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottság a kiegészítést 3 igen szavazattal, ellenszavazat
nélkül elfogadta.
Babarczi Antal bizottsági elnök szavazásra bocsátja a kiegészítésekkel együtt a Külterületi
Közösségi Házak Helyiségek és berendezések használatának szabályzatának véleményezését.
A Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottság a javaslatot a kiegészítésekkel együtt 3 igen
szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
55/2011.(IV.11.) PTB határozat
Tárgy: A Külterületi Közösségi Házak Helyiségek és berendezések használatának
szabályzatának 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.
2.) A Bizottság javasolja a Helyiségek és berendezések használatának szabályzata
Ásotthalom Község Önkormányzata Gátsori Közösségi Ház, vonatkozásában a
4. oldal 2. bekezdés kiegészítését az alábbiak szerint:
„Az épületben lévő berendezési, felszerelési tárgyak, amelyeket az Unióban a
tanyákért Egyesület biztosított az épületben a 8. számú melléklet tartalmazza”
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3.) A Bizottság javasolja a Helyiségek és berendezések használatának szabályzata
Ásotthalom Község Önkormányzata Kissori Közösségi Ház, vonatkozásában a 4.
oldal 2. bekezdés kiegészítését az alábbiak szerint:
„Az épületben lévő berendezési, felszerelési tárgyak, amelyeket az Ásotthalom Kissorért Egyesület biztosított az épületben a 8. számú melléklet tartalmazza”
4.) A Bizottság megbízza a Bizottság elnökét, hogy a Bizottsági határozatot, a
fenti kiegészítésekkel együtt ismertesse a Képviselő-testülettel.
Határidő: 2011. április 15.
Felelős: Babarczi Antal bizottsági elnök
A határozatról értesülnek:
1.) Babarczi Antal bizottsági elnök
2.) Dr. Karsai Éva jegyző megbízásából Dr.Turbucz Marietta Judit jogi igazg. ügyintéző –
általa az osztályvezető
3.) Petró Ferenc polgármester
4.) Irattár
XXIII. napirendi pont
Egyebek
Babarczi Antal bizottsági elnök: a Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottság a Munkatervében
meghatározottak szerint ellenőrzést tartott 2011. április 5-én a 2010. évi előlegekkel és
kiküldetési díjakkal kapcsolatosan. Az ellenőrzésen minden bizottsági tag jelen volt, készült
írásos jelentés ( a jegyzőkönyv 24. számú melléklete) az ellenőrzés megállapításairól. Az
ellenőrzésre szóló meghívó ( a jegyzőkönyv 25. számú melléklete) mellékleteként
kiküldésre került az előlegek és a kiküldetési díjak nyilvántartása 2010. évre vonatkozóan.
Az ellenőrzés alá vont tételek kiválasztása szúrópróbaszerűen zajlott le. Az ellenőrzés
legalább mindenkinek egy-egy számláját próbálta megnézni, problémás esetben, másik
számla is kikeresésre került. Az előlegekkel kapcsolatosan a jelentésben szerepel egy
összegző rész, amelyben a Bizottság felhívja a figyelmet a felvett előlegek határidőben (30
napon belül) kerüljenek elszámolásra.
Petró Ferenc polgármester 18 óra 10 perc órakor távozott a bizottsági ülésről.
Babarczi Antal bizottsági elnök: másik megállapítás az előlegekkel kapcsolatban, hogy a
gépkocsik motorolaj vásárlásánál a tényleges autókhoz kerüljenek megvásárlásra és
leszámlázásra. A kiküldetési díjakkal kapcsolatban felmerült kérdésekre a testületi ülésre vár
a Bizottság választ az érintettektől. Probléma merült fel 4 db számlával kapcsolatban.
Részletesen ismerteti az ellenőrzési jelentésben szereplő tételeket, és a velük kapcsolatban
felmerült kérdéseket is. Javasolja a jelentésben szereplő összegzéseket a határozati javaslat 1.)
és 2.) pontjába beemelni, valamint a 3.) pontban szerepeljen az érintettek testületi ülésre
történő megjelenésének, ill. a szóbeli tájékoztatás megkérésének ténye.
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
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Babarczi Antal bizottsági elnök szavazásra bocsátja a 2010. évi előlegekkel és kiküldetési
díjakkal kapcsolatos bizottsági ellenőrzés véleményezését.
A Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottság a javaslatot 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
___/ 2011. (IV. 13.) PTB határozat
Tárgy: Tájékoztató a 2010. évi előlegekkel és kiküldetési díjakkal kapcsolatos bizottsági

ellenőrzésről
Határozat

Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület)
megtárgyalta Babarczi Antal tárgyi előterjesztését, és a következő határozatot hozza:
1.) A Bizottság felhívja a figyelmet, hogy az előlegek elszámolása határidőben történjen meg.
A gépkocsik esetében történő motorolaj vásárlásnál, a tényleges mennyiség a
meghatározott autóhoz kerüljön megvásárlásra és leszámlázásra.
2.) A Bizottság felhívja a figyelmet,
a kiküldetési rendelvények átadás-átvételi
nyilvántartásának pontosabb vezetésére, és az aláírások meglétére. A kiküldetések mellett
ne csak meghívók szerepeljenek, hanem más dokumentummal is kerüljön igazolásra a
részvétel illetve megjelenés. A kiküldetéseket lehetőség szerint le kell szűkíteni. Nem
fordulhatnak elő olyan esetek, hogy egy napon 2 gépkocsi megy Budapestre. A Bizottság
kéri a Toyota gépkocsi menetlevelének naprakész vezetését.
3.) A Bizottság kéri, hogy a jegyzőkönyvben feltárt - 1.) és 2.) pontban meghatározott –
hiányosságokat tisztázni kell, különös tekintettel az előlegek kiadásával összefüggésben
felmerült 4 db számlára , amellyel kapcsolatban az érintettek adjanak részletes szóbeli
tájékoztatást a 2011. április 13.-i Képviselő-testületi ülésen.
Határidő: 2011. április 13.
Felelős: Petró Ferenc
Fackelmann István
Határozatról értesül:
1.) Petró Ferenc polgármester
2.) Dr. Karsai Éva jegyző megbízásából Dr. Turbucz Marietta Judit jogi igazgatási
ügyintéző - általa az osztályvezető
3.) Babarczi Antal bizottsági elnök
4.) Irattár
Több napirend, egyéb bejelentés nem volt, Babarczi Antal bizottsági elnök a Pénzügyi és
Területfejlesztési Bizottság rendkívüli nyílt ülését 1830 –kor berekesztette.
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