Jegyzőkönyv
Készült Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi
Területfejlesztési Bizottsága 2011. június 27.-én 1430 órakor megtartott nyílt ülésén.

és

A bizottsági ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme
Jelen van: 4 fő; Babarczi Antal bizottsági elnök, Németh Attila, Pőcze Levente, Tóthné Vas
Gabriella bizottsági tagok
Távol maradt: Erdélyi Antal bizottsági tag (jelezte távolmaradását)
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, Dobó Veronika
Ifjúságsegítő.
Tanácskozási joggal jelen van: Dr. Faragó Csaba helyettesítő jegyző, Pipicz Anita
gazdasági osztályvezető, Rutainé Fodor Edit alpolgármester, Kása Gabriella
HKTT Integr. Szoc. és Gyermekjóléti Kp. Ásotthalmi Tagintézmény
vezetője.
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 4 fő bizottsági tag, az ülés határozatképes.
A kiadott és a jegyzőkönyvhöz mellékelt ( 1. számú melléklet) meghívóban foglaltaktól
eltérően tesz javaslatot a nyílt ülés napirendjére:
Az ülés napirendje:
1.)

Az Önkormányzat aktuális pénzügyi helyzetéről szóló tájékoztató
véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester

2.)

A számlavezető és hitelnyújtó bank beszámolójának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester

3.)

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

4.)

Az Önkormányzat 2011. évi költségvetési rendelet módosításának
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véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
5.)

Intézkedési terv elfogadása a Homokháti Szociális Központ Ásotthalmi
Tagintézménynél
működő
konyha
üzemeltetés
visszavételének
véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester

6.)

„Beszámoló a lakóhely környezeti állapotáról „ c. napirendi pont
véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester

7.)

Az
önkormányzati
tulajdonrésszel
beszámolójának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester

8.)

A 74/2011.(IV.13) KT határozatról szóló tájékoztató véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester

9.)

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

10.)

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

11.)

A Védőnői épület értékesítésére kiírt újabb pályázat elbírálásának
véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester

12.)

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

13.)

Egyebek

rendelkező

Társaságok

A Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottság Babarczi Antal bizottsági elnök javaslatát 4 igen
szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozza:
79/2011.(VI.27.) PTB határozat
Tárgy:

A Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottság 2011. június 27.-i nyílt ülés
napirendjének megállapítása
Határozat
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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. június 27-én 1430 órai kezdettel tartja nyílt ülését, melynek napirendjét
az alábbiak szerint állapítja meg:
1.)

Az Önkormányzat aktuális pénzügyi helyzetéről szóló tájékoztató
véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester

2.)

A számlavezető és hitelnyújtó bank beszámolójának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester

3.)

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

4.)

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

5.)

Intézkedési terv elfogadása a Homokháti Szociális Központ Ásotthalmi
Tagintézménynél
működő
konyha
üzemeltetés
visszavételének
véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester

6.)

„Beszámoló a lakóhely környezeti állapotáról „ c. napirendi pont
véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester

7.)

Az
önkormányzati
tulajdonrésszel
beszámolójának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester

8.)

A 74/2011.(IV.13) KT határozatról szóló tájékoztató véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester

9.)

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

10.)

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

11.)

A Védőnői épület értékesítésére kiírt újabb pályázat elbírálásának
véleményezése

rendelkező

Társaságok
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Előadó: Petró Ferenc polgármester
12.)

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

13.)

Egyebek

A határozatról értesülnek:
1.) Babarczi Antal bizottsági elnök
2.) Dr. Faragó Csaba helyettesítő jegyző– általa az osztályvezető
3.) Petró Ferenc polgármester
4.) Irattár
I. napirendi pont
Az Önkormányzat aktuális pénzügyi helyzetéről szóló tájékoztató véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
( Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 2. 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: a rendezetlen számlákról, a képviselők korábban kértek olyan
példányt, amelyen láthatóak a szállítók nevei, de a jelenleg kapott példányon ki vannak húzva
a szállítók, így nehéz beazonosítani a számlák jellege alapján. Konkrét kérdése merült fel az
áramdíjakkal kapcsolatban, mit jelent a Puszta szó, melyik ingatlant takarja, esetleg Puszta
Csaba bérlőre vonatkozik, aki a Bartók Óvoda épületét bérli? A Telszo épületben, és a régi
Fogorvosi Rendelőben milyen áramfogyasztás van? A Telszo épületrészben található bérlő
rendezte már a tartozását? A számlák között szereplő lézerkazetta 31.000,- Ft értékben mit
takar és működési támogatás mire vonatkozik? Megállapítja hogy a 21. oldalon szereplő
Sportpálya gázdíj 26.622,-Ft magas. A dunai Józsefné nevére szóló gázszámla
továbbszámlázásra kerül-e, és megegyezik-e a Déli u. 48.számra vonatkozó gázdíjjal? A
gázdíj MH mit jelent? A szőnyegtisztításra még kerülnek kifizetésre számlák? További
kérdése a 23. oldalon szereplő tanulmány 250.000,-Ft-ért mit takar, és a tervdokumentáció 2,5
mFt-ért?
Pipicz Anita gazdasági osztályvezető: behozza az ülésre a kihúzás nélküli listát, abból
derülnek ki a válaszok, mert a DÉMÁSZ-nak a rendszerhasználati díjat kell fizetni, az
ALTEO-nak pedig a tényleges fogyasztást. A Puszta Csaba nevén szereplő Bartók Óvoda
épületnek az áramdíja szerepel a listán az ALTEO szolgáltatónak, valamint a régi Fogorvosi
Rendelő esetében is. A lézerkazetta a Dél-Copy-tól vásárolt fénymásolóhoz tartozék. A
működési támogatás a Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás konzorciumi éves
tagdíjat jelenti. A Dunai Józsefné gázdíja továbbszámlázott, a Déli u. 48-ra vonatkozó
összegnek a testületi ülésre utánanéz és beszámol. A Telszo épület bérlőjének tartozásáról is a
testületi ülésre beszámol. Az MH a Művelődési Ház rövidítése, mert nem fér ki a CGR
rendszerben lévő szövegrészbe. A szőnyegtisztítási szolgáltatás felmondásra került mindkét
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ilye jellegű szolgáltatónál, ezek még a korábbi számlák.
Babarczi Antal bizottsági elnök: kérdezi, hogy a Bartók Óvoda bérleti díja rendezve van?
Petró Ferenc polgármester: a korábbi tartozását kifizette, de most haladékot kért 2011.
szeptember 30.-ig a fennálló tartozására. A tanulmány az S. Consulting Kft. részére az iskolai
kerékpártároló pályázatát készítette el, azon belül a KEOP-t. A 2,5 mFt pedig a Déli és Jókai
utcák kiviteli tervdokumentációját foglalja magában.
Pőcze Levente bizottsági tag: véleménye szerint nem érti sem a Gazdálkodás, sem a jegyző,
azt ahogyan a testület kéri a rendezetlen számlákról szóló kimutatást.
Petró Ferenc polgármester: a szállítói neveket tartalmazó listát nyílt ülésen nem lehet
tárgyalni, mert annak az anyaga nyilvános, a könyvtárba is megy belőle példány.
Pőcze Levente bizottsági tag: akkor tárgyalja zárt ülésen a Bizottság a napirendi pontot.
Babarczi Antal bizottsági elnök: a kérdéseinek nagy részét, már Németh Attila bizottsági tag
megkérdezte. A 23. oldalon szereplő internet szolgáltatás 298.500,-Ft, milyen szolgáltatótól,
ill. a 2 db köztemetés összege között 10.000,-Ft eltérés van, ez hogyan lehetséges? Az
Iskolánál az 1,8 mFt Ft-os 30 napon túli számla mit takar?
Petró Ferenc polgármester: a köztemetés ára attól függ, hogy hol veszi meg az anyagot a
Szolgáltató.
Pipicz Anita gazdasági osztályvezető: az internet számlával kapcsolatban elmondja, hogy az
Önkormányzat ezt az összeget leszámlázta a Szolgáltatónak.
Rutainé Fodor Edit alpolgármester: az Iskolánál a villanyszámla szokott ilyen magas lenni,
mert a Szolgáltató kiszámlázza a nagy összeget, majd visszamínuszolja, és újra kiszámlázza.
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
Babarczi Antal bizottsági elnök szavazásra bocsátja az Önkormányzat aktuális pénzügyi
helyzetéről szóló tájékoztató határozati javaslat új 2.) ponttal történő kiegészítését az alábbiak
szerint:
„2.) A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az Önkormányzat
aktuális pénzügyi helyzetéről szóló napirendi pont a jövőben ZÁRT ülés keretében
kerüljön megtárgyalásra, és kéri a Rendezetlen számlák kimutatás teljes névvel
ellátott adatok rendelkezésre bocsátását.”
A Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottság a kiegészítést 4 igen szavazattal, ellenszavazat
nélkül elfogadta.
Babarczi Antal bizottsági elnök szavazásra bocsátja a kiegészítéssel együtt az Önkormányzat
aktuális pénzügyi helyzetéről szóló tájékoztató véleményezését.
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A Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottság a javaslatot a kiegészítéssel együtt 4 igen
szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
80/2011.(VI.27.) 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 javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az Önkormányzat aktuális
pénzügyi helyzetéről szóló napirendi pont a jövőben ZÁRT ülés keretében
kerüljön megtárgyalásra, és kéri a Rendezetlen számlák kimutatás teljes névvel
ellátott adatok rendelkezésre bocsátását.
3.) A Bizottság megbízza a Bizottság elnökét, hogy a Bizottsági határozatot
ismertesse a Képviselő-testülettel.
Határidő: 2011. június 29.
Felelős: Babarczi Antal bizottsági elnök
A határozatról értesülnek:
1.) Babarczi Antal bizottsági elnök
2.) Dr. Faragó Csaba helyettesítő jegyző – általa az osztályvezető
3.) Petró Ferenc polgármester
4.) Irattár

II. napirendi pont
A számlavezető és hitelnyújtó bank beszámolójának 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: kérdezi, hogy az euró kamatárfolyamot a Bank
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automatikusan állapítja meg? Véleménye szerint a szerződéskötési díjra a következő
szerződéskötésnél oda kell figyelni, a magas költsége miatt.
Pipicz Anita gazdasági osztályvezető: a kamatárfolyam, a BUBOR + 1,5 %, ami a
szerződésben rögzítve van. A szerződéskötési díj áll egy egyszeri díjból és az évekre (2012ig) lebontott díjakból, amely szintén szerepel a szerződésben.
Rutainé Fodor Edit alpolgármester: szépen csökken a hitelállomány az évek folyamán.
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
Babarczi Antal bizottsági elnök szavazásra bocsátja a számlavezető és hitelnyújtó bank
beszámolójának véleményezését.
A Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottság a javaslatot 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
81/2011.(VI.27.) PTB határozat
Tárgy: A számlavezető és hitelnyújtó bank beszámolójának 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. június 29.
Felelős: Babarczi Antal bizottsági elnök
A határozatról értesülnek:
1.) Babarczi Antal bizottsági elnök
2.) Dr. Faragó Csaba helyettesítő jegyző – általa az osztályvezető
3.) Petró Ferenc polgármester
4.) Irattár

III. napirendi pont
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A Kiss Ferenc Általános Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Napközi Otthonos
Óvoda 2011. évi költségvetés módosításának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
( Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 4. számú melléklete tartalmazza)
Babarczi Antal bizottsági elnök átadja a szót Petró Ferenc polgármesternek a napirendi pont
előadójának.
Petró Ferenc polgármester: a bevételek és kiadások átvezetése szerepel.
Rutainé Fodor Edit alpolgármester: szerepelnek a pályázati támogatások is az átvezetésben,
pl. az Önkormányzat 10%-ban támogatta az iskolatej pályázatot, amelynek köszönhetően az
iskolások heti 2 alkalommal 2 dl kakaót kaptak. Ez nagy segítség volt a hátrányos helyzetű
tanulóknak, mert így legalább nem üres hassal ültek a padban. Ezúton köszöni az
Önkormányzatnak a támogatást.
Babarczi Antal bizottsági elnök: kérdezi az Útravaló Ösztöndíj program miről szól?
Rutainé Fodor Edit alpolgármester: a program keretében tanuló-mentor párok alakultak, a
halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek 7. és 8. osztályosok jelentkezésével. Hasznos volt,
mert heti 3 órában kiscsoportos vagy egyéni foglalkozás keretében a pedagógusok a szülök
helyett törődtek a gyerekekkel, pl. tanulásban való felzárkóztatásban, tanulási módszerek
megismerésében.
Németh Attila bizottsági tag: Wesselényi Miklós Közalapítvány támogatása, mit jelentett a
gyakorlatban?
Rutainé Fodor Edit alpolgármester: sporteszközök beszerzésére, a gyerekek utaztatására,
kupák, érmék beszerzésére, versenybírói díjakra fordította az Iskola.
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
Babarczi Antal bizottsági elnök szavazásra bocsátja a Kiss Ferenc Általános Iskola Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény és Napközi Otthonos Óvoda 2011. évi költségvetés
módosításának véleményezését.
A Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottság a javaslatot 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
82/2011.(VI.27.) PTB határozat
Tárgy: A Kiss Ferenc Általános Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Napközi
Otthonos Óvoda 2011. évi költségvetés módosításának véleményezése
Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Területfejlesztési
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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. június 29.
Felelős: Babarczi Antal bizottsági elnök
A határozatról értesülnek:
1.) Babarczi Antal bizottsági elnök
2.) Dr. Faragó Csaba helyettesítő jegyző – általa az osztályvezető
3.) Petró Ferenc polgármester
4.) Irattár

IV. napirendi pont
Az Önkormányzat 2011. évi költségvetési rendelet módosításának 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: benne szerepel az előző napirendi pontnál már elfogadott
változások átvezetése is.
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
Babarczi Antal bizottsági elnök szavazásra bocsátja az Önkormányzat 2011. évi költségvetési
rendelet módosításának véleményezését.
A Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottság a javaslatot 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
83/2011.(VI.27.) PTB határozat
Tárgy: Az Önkormányzat 2011. évi költségvetési rendelet módosításának véleményezése
Határozat
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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. június 29.
Felelős: Babarczi Antal bizottsági elnök
A határozatról értesülnek:
1.) Babarczi Antal bizottsági elnök
2.) Dr. Faragó Csaba helyettesítő jegyző – általa az osztályvezető
3.) Petró Ferenc polgármester
4.) Irattár

V. napirendi pont
Intézkedési terv elfogadása a Homokháti Szociális Központ Ásotthalmi Tagintézménynél
működő konyha üzemeltetés visszavételének 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: nem tud hozzászólni az előterjesztéshez, mert nem érti, hogy
miért van szükség erre a lépésre. Véleménye szerint az Önkormányzatnak egy fillér
megtakarítása nem származik ebből a lépésből, és szeptemberben megint lehet kiírni az új
közbeszerzési pályázatot. A volt jegyzőnő kényszeríttette be ebbe a döntésbe a testületet, ami
rengeteg plusz munkával jár.
Kása Gabriella HKTT Integr. Szoc. és Gyermekjóléti Kp. Ásotthalmi Tagintézmény
vezetője: az érti, hogy a 200 adagot az Iskolának megvásárolja az Önkormányzat, az alapár és
a rezsiár és az ÁFA-t fizeti meg, de ha az Önkormányzatnak saját konyhája van akkor a
gyerekekkel úgy fizetteti meg, hogy az alapár ÁFA-val, de költségként akkor is megjelenik a
konyha dolgozóinak költsége és a rezsiköltség is. Véleménye szerint igazán hiábavaló a
változtatás, mert az Önkormányzatnak megtakarítása nem keletkezik, ugyanakkor a
közbeszerzési eljárással kapcsolatban felmerülő költségek, a működési engedély módosítással
kapcsolatos költségek, a rengeteg plusz munka, ami a dolgozók önkormányzati dolgozóvá
történő átsorolásával jár, csak növelik a költségeket. Felmerül még az élelem beszerzés
kapcsán felmerült költségek, valamint a dolgozók bér- és járulékköltsége. Véleménye szerint
óriási munka és nem biztos, hogy akkora haszonnal jár a konyha átvétele.
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Babarczi Antal bizottsági elnök: a Képviselő-testület már döntött az átvételről, most csak az
intézkedési terv elfogadása szerepel a napirenden. Tehát akkor nem erről kellene tárgyalni,
hanem az eredeti KT határozat visszavonásáról.
Petró Ferenc polgármester: megállapításra került, hogy nincs értelme az átvételnek. Az új
közbeszerzés újabb 500.000,-Ft fölögleges kiadást jelent. Véleménye szerint a legjobb döntés
a korábbi határozat visszavonása lenne és maradna minden a régiben. Az Önkormányzatnak
ez egy plusz feladat lenne, pl az ÁNTSZ-nek megfelelni.
Németh Attila bizottsági tag: a korábbi döntésnél az hangzott el, hogy ez a lépés az
Önkormányzatnak mennyire jó lesz, akkor jelen volt a Homokháti Szociális Központ
vezetőnője is. Aki elmondta, hogy Ásotthalom veszélyezteti a többi konyhát is, mert nem fizet
időben. Véleménye szerint a Bizottság most ne döntsön a kérdésben, hanem a testületi ülésre
az előző döntés előzményét kellene megvizsgálni, hogy most is helytálló-e.
Petró Ferenc polgármester: azóta ez a probléma elhárult, mert majdnem Ásotthalom fizet
elsőnek a Központ részére.
Kása Gabriella HKTT Integr. Szoc. és Gyermekjóléti Kp. Ásotthalmi Tagintézmény
vezetője: 3 hónap kell a közbeszerzés előkészítéséhez, ez az időszak elviszi az esetleges
megtakarítást is.
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
Babarczi Antal bizottsági elnök szavazásra bocsátja azt a véleményt, hogy a Bizottság most
nem dönt az Intézkedési terv elfogadása a Homokháti Szociális Központ Ásotthalmi
Tagintézménynél működő konyha üzemeltetés visszavételének véleményezéséről.
A Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottság a javaslatot 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül
elfogadta.
Babarczi Antal bizottsági elnök szavazásra bocsátja az Intézkedési terv elfogadása a
Homokháti Szociális Központ Ásotthalmi Tagintézménynél működő konyha üzemeltetés
visszavételének véleményezés határozati javaslat új 2.) ponttal történő kiegészítését az
alábbiak szerint:
„2.)
A Bizottság kéri, hogy a Képviselő-testületi ülésre
a
Költségcsökkentő Válságterv 5.) pontjában szereplő 2011. januári döntés
előzményét bocsássa a Képviselő-testület elé, annak megállapítása céljából, hogy
jelenleg helytállóak-e az abban szereplő megállapítások. A Bizottság kéri Csótiné
Ördög Edit a Homokháti Szociális Központ vezetőjének személyes
megjelenését a Képviselő-testületi ülésen.”
A Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottság a kiegészítést 4 igen szavazattal, ellenszavazat
nélkül elfogadta.
Babarczi Antal bizottsági elnök szavazásra bocsátja a kiegészítéssel együtt az Intézkedési terv
elfogadása a Homokháti Szociális Központ Ásotthalmi Tagintézménynél működő konyha
üzemeltetés visszavételének véleményezését.
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A Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottság a javaslatot a kiegészítéssel együtt 4 igen
szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
84/2011.(VI.27.) PTB határozat
Tárgy:

Intézkedési terv elfogadása a Homokháti Szociális Központ Ásotthalmi
Tagintézménynél működő konyha üzemeltetés visszavételének véleményezése

Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Területfejlesztési
Bizottsága (továbbiakban: Bizottság) megtárgyalta a tárgyi előterjesztést, és az alábbiak
szerint dönt:
1.) A Bizottság nem döntött az írásbeli előterjesztésben foglaltakról
2.) A Bizottság kéri, hogy a Képviselő-testületi ülésre a Költségcsökkentő
Válságterv 5.) pontjában szereplő 2011. januári döntés előzményét bocsássa a
Képviselő-testület elé, annak megállapítása céljából, hogy jelenleg helytállóak-e
az abban szereplő megállapítások. A Bizottság kéri Csótiné Ördög Edit a
Homokháti Szociális Központ vezetőjének személyes megjelenését a
Képviselő-testületi ülésen.
3.) A Bizottság megbízza a Bizottság elnökét, hogy a Bizottsági határozatot
ismertesse a Képviselő-testülettel.
Határidő: 2011. június 29.
Felelős: Babarczi Antal bizottsági elnök
A határozatról értesülnek:
1.) Babarczi Antal bizottsági elnök
2.) Dr. Faragó Csaba helyettesítő jegyző – általa az osztályvezető
3.) Petró Ferenc polgármester
4.) Irattár

VI. napirendi pont
„Beszámoló a lakóhely környezeti állapotáról „ 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: nem kívánja kiegészíteni az írásbeli előterjesztést.
Babarczi Antal bizottsági elnök: több helyen lát elhanyagolt telkeket, lakatlan házakat,
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belterületen jegyzői hatáskörbe tartozik az ezzel kapcsolatos intézkedések megtétele,
külterületen Földhivatali hatáskörbe. Javasolja, hogy a Műszaki Szolgálattól valaki mérje fel a
helyzetet és a felszólító levelek kerüljenek kipostázásra.
Rutainé Fodor Edit alpolgármester: a Kissori útnál lévő faluszéli első buszmegállót kértek és
kaptak a lakosok, akik köszönik ezt. Az Iskola melletti buszmegállóba szemeteseket kértek.
Petró Ferenc polgármester: a buszmegállók festése folyamatos, és a festés után a
szemétgyűjtőket is folyamatosan rakják ki.
Babarczi Antal bizottsági elnök: a Hulladékudvar rekultivációjára megvan-e a nyertes?
Mikor kezdődik és mikor fejeződik be a munka? A helyi vállalkozók részvételéért mit lehet
tenni, a földmunkák elvégzésében?
Petró Ferenc polgármester: a munkaterület átadása a következő napon fog Szegeden
megtörténni. A homok szállításra és kitermelésre a fővállalkozó alkalmazni tud helyi
vállalkozást. A befejezési határidő: 2013. július, ami nyilván az összes településre vonatkozik.
Pőcze Levente bizottsági tag: munkája során azt tapasztalta az utóbbi időszakban, hogy
megnövekedett az erdőben, a peremrészeken a zsákos szemét lerakása.
Petró Ferenc polgármester: érthetetlen, hogy a zsákos szemetet, ha már bepakolják az autóba,
akkor miért nem a hulladékudvarra viszik ki.
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
Babarczi Antal bizottsági elnök szavazásra bocsátja a „Beszámoló a lakóhely környezeti
állapotáról „ c. napirendi pont véleményezését.
A Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottság a javaslatot 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
85/2011.(VI.27.) PTB határozat
Tárgy: „Beszámoló a lakóhely környezeti állapotáról „ c. napirendi pont véleményezése

Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Területfejlesztési
Bizottsága (továbbiakban: Bizottság) megtárgyalta a tárgyi előterjesztést, és az alábbiak
szerint dönt:
1.) A Bizottság egyetért az írásbeli előterjesztésben foglaltakkal, és
alkalmasnak tartja, hogy azt a Képviselő-testület megvitassa, és
elfogadja.
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2.) A Bizottság megbízza a Bizottság elnökét, hogy a Bizottsági határozatot
ismertesse a Képviselő-testülettel.
Határidő: 2011. június 29.
Felelős: Babarczi Antal bizottsági elnök
A határozatról értesülnek:
1.) Babarczi Antal bizottsági elnök
2.) Dr. Faragó Csaba helyettesítő jegyző – általa az osztályvezető
3.) Petró Ferenc polgármester
4.) Irattár

VII. napirendi pont
Az önkormányzati tulajdonrésszel rendelkező Társaságok beszámolójának 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: mind a két Társaság megküldte a beszámolóját, valószínű, hogy a
Kegyeleti Kft. igazgatója a testületi ülésre eljön. Mindkét cég bevételi csökkennek és
osztalékot nem fizetnek.
Rutainé Fodor Edit alpolgármester: kérdezi, hogy a Ravatalozó takarítását ki végzi, mert
borzasztó állapotok uralkodnak az épületben.
Petró Ferenc polgármester: a Kegyeleti Kft. végzi.
Rutainé Fodor Edit alpolgármester: kéri, hogy a problémát jelezzék a Kegyeleti Kft. felé
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
Babarczi Antal bizottsági elnök szavazásra bocsátja az önkormányzati tulajdonrésszel
rendelkező Társaságok beszámolójának véleményezését.
A Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottság a javaslatot 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
86/2011.(VI.27.) PTB határozat
Tárgy:

Az önkormányzati
véleményezése

tulajdonrésszel

rendelkező

Határozat

Társaságok

beszámolójának
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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. június 29.
Felelős: Babarczi Antal bizottsági elnök
A határozatról értesülnek:
1.) Babarczi Antal bizottsági elnök
2.) Dr. Faragó Csaba helyettesítő jegyző – általa az osztályvezető
3.) Petró Ferenc polgármester
4.) Irattár

VIII napirendi pont
A 74/2011.(IV.13) KT határozatról szóló tájékoztató 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: nem kívánja kiegészíteni az írásbeli előterjesztést.
Babarczi Antal bizottsági elnök: a felsorolásban szereplő részek az átadás-átvételkor
megvoltak? A fogorvosnő tehát nem jöhet ide reklamálni később? Ezzel a közel fél éve tartó
ügyet le lehet zárni? Javasolja, hogy a testületi ülésen jelenjen meg a doktornő.
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
Babarczi Antal bizottsági elnök szavazásra bocsátja a 74/2011.(IV.13) KT határozatról szóló
tájékoztató véleményezését.
A Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottság a javaslatot 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
87/2011.(VI.27.) PTB határozat
Tárgy: A 74/2011.(IV.13) KT határozatról szóló tájékoztató 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. június 29.
Felelős: Babarczi Antal bizottsági elnök
A határozatról értesülnek:
1.) Babarczi Antal bizottsági elnök
2.) Dr. Faragó Csaba helyettesítő jegyző – általa az osztályvezető
3.) Petró Ferenc polgármester
4.) Irattár

IX. napirendi pont
A volt Fogorvosi Rendelő értékesítésére kiírt pályázat elbírálásának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
( Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 10. számú melléklete tartalmazza)
Babarczi Antal bizottsági elnök átadja a szót Petró Ferenc polgármesternek a napirendi pont
előadójának.
Petró Ferenc polgármester: csak érdeklődő volt, de a hitelügyintézés miatt nem tudták beadni
a pályázatukat.
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
Babarczi Antal bizottsági elnök szavazásra bocsátja a volt Fogorvosi Rendelő értékesítésére
kiírt pályázat elbírálásának véleményezését.
A Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottság a javaslatot 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
88/2011.(VI.27.) PTB határozat
Tárgy: A volt Fogorvosi Rendelő értékesítésére kiírt pályázat elbírálásának véleményezése

17

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. június 29.
Felelős: Babarczi Antal bizottsági elnök
A határozatról értesülnek:
1.) Babarczi Antal bizottsági elnök
2.) Dr. Faragó Csaba helyettesítő jegyző – általa az osztályvezető
3.) Petró Ferenc polgármester
4.) Irattár

X. napirendi pont
A volt Fogorvosi Rendelő értékesítésére újabb pályázat kiírásának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
( Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 11. számú melléklete tartalmazza)
Babarczi Antal bizottsági elnök átadja a szót Petró Ferenc polgármesternek a napirendi pont
előadójának.
Petró Ferenc polgármester: nem kívánja kiegészíteni az írásbeli előterjesztést.
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
Babarczi Antal bizottsági elnök szavazásra bocsátja a volt Fogorvosi Rendelő értékesítésére
újabb pályázat kiírásának véleményezését.
A Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottság a javaslatot 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
89/2011.(VI.27.) PTB határozat
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Tárgy: A volt Fogorvosi Rendelő 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. június 29.
Felelős: Babarczi Antal bizottsági elnök
A határozatról értesülnek:
1.) Babarczi Antal bizottsági elnök
2.) Dr. Faragó Csaba helyettesítő jegyző – általa az osztályvezető
3.) Petró Ferenc polgármester
4.) Irattár

XI. napirendi pont
A Védőnői épület értékesítésére kiírt újabb pályázat elbírálásának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
( Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 12. számú melléklete tartalmazza)
Babarczi Antal bizottsági elnök átadja a szót Petró Ferenc polgármesternek a napirendi pont
előadójának.
Petró Ferenc polgármester: nem kívánja kiegészíteni az írásbeli előterjesztést.
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
Babarczi Antal bizottsági elnök szavazásra bocsátja a Védőnői épület értékesítésére kiírt
újabb pályázat elbírálásának véleményezését.
A Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottság a javaslatot 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
90/2011.(VI.27.) PTB határozat
Tárgy: A Védőnői épület értékesítésére kiírt újabb pályázat elbírálásának 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. június 29.
Felelős: Babarczi Antal bizottsági elnök
A határozatról értesülnek:
1.) Babarczi Antal bizottsági elnök
2.) Dr. Faragó Csaba helyettesítő jegyző – általa az osztályvezető
3.) Petró Ferenc polgármester
4.) Irattár

XII. napirendi pont
A Védőnői Szolgálat korábbi telephelyének értékesítésére újabb pályázat kiírásának
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: az új kíírásnál, új értékbecslés szerepel, mert lejárt az előző
értékbecslő által megállapított 6 hónap.
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 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
91/2011.(VI.27.) PTB határozat
Tárgy: A Védőnői Szolgálat korábbi telephelyének értékesítésére újabb pályázat kiírásának
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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. június 29.
Felelős: Babarczi Antal bizottsági elnök
A határozatról értesülnek:
1.) Babarczi Antal bizottsági elnök
2.) Dr. Faragó Csaba helyettesítő jegyző – általa az osztályvezető
3.) Petró Ferenc polgármester
4.) Irattár

XIII. napirendi pont
Egyebek
Babarczi Antal bizottsági elnök :Az Önkormányzatnál 2005-2010 közötti időszakban aláírt
megbízási szerződésekről készült ellenőrzésről összességében megállapítja, hogy a Bizottság
jóval kedvezőbb képet látott ennél az ellenőrzésnél, mint a korábbi ellenőrzéskor. Az
ellenőrzés során 1-2 kérdés merült fel, amely a jegyzőkönyvben összefoglalásra kerültek, és
az írásbeli válaszok meg is érkeztek. Elsősorban aláírási problémák vetődtek fel. A
választásokkal kapcsolatos megbízási díjak esetében, a megbízási szerződések a választási
elszámolás mellett voltak lefűzve, és az ellenőrzéskor ezek bemutatásra is kerültek. A
Bizottság megállapította, hogy a Művelődési Ház megbízási szerződései, kifizetései teljesen
rendben voltak lefűzve és még a teljesítés igazolások is szerepeltek a szerződés alján.
Pőcze Levente bizottsági tag: a Gondozási Központ megbízási szerződései között nem tudott
egyértelműen eligazodni, mert szerepeltek 48.000,-Ft/alkalomra szóló szerződések, amelyek
közül egyik éppen az ellenőrzésen jelen lévő gazdasági osztályvezető részére szóltak. A
gazdasági osztályvezető a helyszínen azt nyilatkozta, hogy nem vett fel semmilyen összeget.
Később kiderült, hogy ezek a tételek a Gondozási Központ pályázati elszámolásában szereplő
kifizetések. Nem összehangolt a pályázat elszámolása és a megbízási díjak anyagának
lefűzése.
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Pipicz Anita gazdasági osztályvezető: utána nézett, és valóban aláírással ellátva szerepelnek a
pénztárbizonylatok, egy 2004-2005. évben végzett adminisztrációs feladatért kapta meg a
megbízási díjat az Élhetőbb életért pályázat keretében.
Petró Ferenc polgármester: a pályázat a Gondozási Központ és a Nagycsaládosok Egyesülete
bonyolításában zajlott le.
Pipicz Anita gazdasági osztályvezető: az ellenőrzésen felmerült tanyagondnoki helyettesítés
idejére megkötött szerződések rendben vannak. A kifizetéseknél már szerepelnek az aláírt
megbízási szerződések. Az ÖNHIKI-s megbízási szerződés esetében a pénztárbizonylat
mellett aláírt megbízási szerződés volt, és pótlásra került a dossziében is az aláírt megbízási
szerződés.
Pőcze Levente bizottsági tag: egy gondolattal szeretne visszatérni az Önkormányzat aktuális
pénzügyi helyzetének a bemutatására, a kihúzott lista végösszege több mint 19 mFt, a
Bizottság által megvitatott tételek pedig 4 mFt-ról szóltak, tehát azt szeretné hangsúlyozni,
hogy 15 mFt-ról, így nem tudott tárgyalni a Bizottság. A helyzet azonban megoldódik, a
jövőbeni zárt ülésen történő tárgyalással, mert így teljes listát kap a Bizottság.
Németh Attila bizottsági tag:
- lakossági panasz érkezett be, hogy a külterületi hulladékszállítás közben
Kissoron elszórják a szemetet, mert a teherautó nagyon meg van pakolva.
- Kérdezi a külterületi utak javítása hogy áll, mert az átokházi soron szükség
lenne legalább a mulcsozóval végig menni.
- Kérdezi még, hogy a Déli utca útépítés mikor kezdődik?
Petró Ferenc polgármester: a szemétszállításnál kétszer kell fordulni. Az útjavítással
kapcsolatban a glédert vissza kellene hozni, mert szükség lenne rá. A Déli utcai útépítéssel
kapcsolatban elmondja, hogy a munkaterület átadása megtörtént, napokon belül kezdődik a
munka, az építési napló megnyitásra került. A kitermelt homok deponálására a Köztársaság
utcai rész került kijelölésre.
Babarczi Antal bizottsági elnök: kérdezi, hogy az útépítés pénzügyi része megoldódik-e, mi
van az előfinanszírozással?
Petró Ferenc polgármester: a DARFŰ a mai napra ígérte a választ, ha nemleges lesz, akkor át
kell gondolni, hogy egy támogatott hitelt kell felvenni az ÁFA-ra, mert azt nem tudja az
Önkormányzat megfinanszírozni. Ez duplán rossz, mert a fővállalkozó nem biztos, hogy
kezelni tudja a helyzetet. A támogatási szerződésben fordított ÁFA-t kért az Önkormányzat,
ami azt jelenti, hogy a teljes ÁFA előleget ide kapjuk és a fővállalkozói szerződés szerint
történik a kiegyenlítés. Egy baki történt, mert az Önkormányzat adószámára lett megkötve a
fővállalkozói szerződés, és így nem igényelhető vissza az ÁFA. A megoldás keresése már
államtitkári szinten van.
Babarczi Antal bizottsági elnök: az Ady, József Attila és a Radnóti utcák műszaki
bejárásáról készült jegyzőkönyvet szeretné kérni, hogy a testületi ülésre bocsássák
rendelkezésére. A jegyzőkönyvben feltárt hiányosságok mikorra kerülnek megszüntetésre?
Javasolja, hogy a képviselők járják be az utcákat az állapot felmérés céljából, készüljön
jegyzőkönyv erről és kezdeményezzék a hibák kijavítását.
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Németh Attila bizottsági tag: a Műszaki Szolgálat átszervezése kapcsán mi a tapasztalat a
munkavégzéssel kapcsolatban? A Műszaki Szolgálatnál történt átadás-átvétel nem mutatott ki
hiányt, de véleménye szerint tűntek el dolgok. A közmunka program pályázat eszközeinek
egy része, pedig most került felvételre. Javasolja, hogy a szeptemberi testületi ülésig kerüljön
megkérésre a Kistérségtől, hogy a közmunka program keretében milyen eszközök kerültek
átadásra.
Pőcze Levente bizottsági tag: jelezni szeretné újra, hogy az Ifjúsági Háznál éjjel-nappal ég a
külső 3 lámpa. Jó lenne, ha valaki lekapcsolná. Látta, hogy a Strandon fel van állítva a
színpad, véleménye szerint le kellene bontani, mert az Önkormányzatnak sokba került ez a
színpad és eddig nagyon vigyázva lett rá, ne menjen tönkre.
Petró Ferenc polgármester: a három utca kapcsán felmerült hiányosságok július 15.-ig
kerülnek megszüntetésre. A Műszaki Szolgálat átszervezése kapcsán jó tapasztalata van, de
most az állandó dolgozók létszáma, 3 fő nagyon kevés. A Kistérségtől megkérésre kerülnek a
közmunka programban kapott szerszámok.
Több napirend, egyéb bejelentés nem volt, Babarczi Antal bizottsági elnök a Pénzügyi és
Területfejlesztési Bizottság nyílt ülését 1620 –kor berekesztette.
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