Jegyzőkönyv
Készült Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi
Területfejlesztési Bizottsága 2011. május 23.-án 1530 órakor megtartott nyílt ülésén.

és

A bizottsági ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme
Jelen van: 5 fő; Babarczi Antal bizottsági elnök, Németh Attila, Pőcze Levente, 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: Dr. Faragó Csaba helyettesítő jegyző, dr. Turbucz Marietta
Judit jogi és igazgatási ügyintéző, Pipicz Anita gazdasági osztályvezető,
Papp Renáta képviselő, Rutainé Fodor Edit alpolgármester, Kása Gabriella
HKTT Integr. Szoc. és Gyermekjóléti Kp. Ásotthalmi Tagintézmény
vezetője, Dr. Hadfiné Böjthe Gabriella Kiss Ferenc Általános Iskola,
Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény és Napköziotthonos Óvoda
igazgatója Bókáné Szilágyi Mária Óvodavezető.
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 5 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 Kiss Ferenc Általános Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és
Napközi Otthonos Óvoda 2011. évi költségvetés módosításának
véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester

3.)

Az Önkormányzat 2011. évi költségvetési rendelet módosításának
véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
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4.)

A község közbiztonsági helyzetéről szóló beszámoló véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester

5.)

„A Homokháti Kistérség Többcélú Társulás 2010. II. félévi működéséről
szóló beszámoló, különös tekintettel a települést érintő Kistérségi
feladatellátásra” c. napirendi pont véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester

6.)

Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló
19/2007.(VI.27.) önkormányzati rendelet módosításának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester

7.)

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

8.)

A Déli utca 46/A. szám alatti –
kiírásának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester

9.)

A Déli utca 46/B. szám alatti – költségalapú – bérlakásra pályázat
kiírásának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester

10.)

A Déli utca 48/B szám alatti – költségalapú – bérlakására benyújtott
pályázatok elbírálásának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester

11.)

A Déli utca 58/A. szám alatti – költségalapú – bérlakásra pályázat
kiírásának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester

12.)

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

13.)

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

14.)

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

15.)

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

költségalapú – bérlakásra pályázat

16.) Önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2011. évi
támogatására vonatkozó igény benyújtásáról szóló 69/2011(IV.13.) KT
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határozat módosításának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
17.) Egyebek
A Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottság Babarczi Antal bizottsági elnök javaslatát 4 igen
szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozza:
57/2011.(V.23.) PTB határozat
Tárgy:

A Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottság 2011. május 23.-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. május 23-án 1530 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 Kiss Ferenc Általános Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és
Napközi Otthonos Óvoda 2011. évi költségvetés módosításának
véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester

3.)

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

4.)

A község közbiztonsági helyzetéről szóló beszámoló véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester

5.)

„A Homokháti Kistérség Többcélú Társulás 2010. II. félévi működéséről
szóló beszámoló, különös tekintettel a települést érintő Kistérségi
feladatellátásra” c. napirendi pont véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester

6.)

Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló
19/2007.(VI.27.) önkormányzati rendelet módosításának véleményezése
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Előadó: Petró Ferenc polgármester
7.)

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

8.)

A Déli utca 46/A. szám alatti –
kiírásának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester

9.)

A Déli utca 46/B. szám alatti – költségalapú – bérlakásra pályázat
kiírásának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester

költségalapú – bérlakásra pályázat

10.) A Déli utca 48/B szám alatti – költségalapú – bérlakására benyújtott
pályázatok elbírálásának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
11.) A Déli utca 58/A. szám alatti – költségalapú – bérlakásra pályázat
kiírásának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
12.) A volt Fogorvosi Rendelő értékesítésére kiírt pályázat elbírálásának
véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
13.) A volt Fogorvosi Rendelő értékesítésére újabb pályázat kiírásának
véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
14.) A Védőnői épület értékesítésére kiírt újabb pályázat elbírálásának
véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
15.) A Védőnői Szolgálat korábbi telephelyének értékesítésére újabb pályázat
kiírásának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
16.) Önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2011. évi
támogatására vonatkozó igény benyújtásáról szóló 69/2011(IV.13.) KT
határozat módosításának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
17.) Egyebek
A határozatról értesülnek:
1.) Babarczi Antal bizottsági elnök
2.) Dr. Faragó Csaba helyettesítő jegyző– általa az osztályvezető
3.) Petró Ferenc polgármester
4.) Irattár
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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.
Babarczi Antal bizottsági elnök: az Önkormányzat anyagi helyzete továbbra is rossz.
Javasolja, hogy a ki nem fizetett számlákról készüljön – a korábban már elkészítettnek
megfelelően – cégnévvel ellátott vagy kitakart nevekkel kimutatás, mert az is segítséget nyújt,
ha a Képviselő-testület látja, hogy milyen jellegű számlákat nem tud kifizetni az
Önkormányzat.
Petró Ferenc polgármester: a számláknál – azok nem kerülnek csak kiegyenlítésre,
amelyeknél a 60 napos fizetési határidő túlléphető. A szolgáltatási számlák kifizetésre
kerülnek, a rezsiszámláknál a COTHEC felé folyamatosan mennek a részletfizetési kérelmek.
Szeptember 30.-ig 4.403 eFt-ra adott részletfizetési lehetőséget, amelyet folyamatosan teljesít
az Önkormányzat. A pénzügyi helyzet szinte naponta változik, 9 mFt normatívát kapott vissza
az Önkormányzat, amely még nem szerepel ebben az anyagban, mert leadási határidő után
érkezett.
Pőcze Levente bizottsági tag: egyetért Polgármester úrral, hogy naponta változik a helyzet, de
egy adott nappal bezárólag jó lenne, - a már említett kifizetetlen számlákról szóló
nyilvántartást a Képviselő-testület rendelkezésére bocsátani.
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 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
58/2011.(V.23.) 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:

6

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. május 27.
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 Kiss Ferenc Általános Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Napközi Otthonos
Óvoda 2011. évi költségvetés módosításának 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: ez a napirendi pont összefügg a következővel, amelyben az
Önkormányzat költségvetési rendelete kerül módosításra.
Rutainé Fodor Edit alpolgármester: az Iskola gázszámláin a COTHEC számlákon nem lehet
eligazodni. Véleménye szerint egy energetikai szakértő segítségét kellene igénybe venni, aki
kibogozná a számlákon szereplő fogyasztásokat, hogy valóban jogosak-e.
Pipicz Anita gazdálkodási osztályvezető: a Gazdálkodáson a pénztáros kolléganő tartja a
kapcsolatot a szolgáltatóval, havi diktálással történik az elszámolás. Év elején kifogásolásra
kerültek nagy összegű számlák, amelyeket a szolgáltató helyesbített.
Petró Ferenc polgármester: véleménye szerint van olyan ellenőrrel megállapodása az
Önkormányzatnak, aki felülvizsgálja folyamatosan a villany és gázszámlákat, és javaslatot
tesz a legolcsóbb szolgáltatóra.
Babarczi Antal bizottsági elnök: kérdezi, hogy az Iskola és Óvoda kéményének javítása és a
két tanterem burkolatának cseréje az eredeti költségvetésben nem szerepelt, ezekre nem
lehetne valamilyen pályázatot benyújtani.
Petró Ferenc polgármester: pillanatnyilag nem.
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
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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:
59/2011.(V.23.) 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
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. május 27.
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
Az Önkormányzat 2011. évi költségvetési rendelet 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: az előterjesztés szöveges indoklásában tételesen szerepelnek a
módosítás okai.
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Babarczi Antal bizottsági elnök: véleménye szerint a 37 mFt helyett az 54 mFt-os hiány nem
tartható. A többletkiadások helyett a csökkentésekre kellene koncentrálni. Miért nem kerültek
az eredeti költségvetésbe bele az előterjesztésben felsorolt tételek?
Petró Ferenc polgármester: az akkori jegyző figyelmét elkerülte az intézményi Cafetéria és a
40 éves jubileumi jutalom is.
Németh Attila bizottsági tag 15 45 órakor megérkezett a bizottsági ülésre.
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 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
60/2011.(V.23.) PTB határozat
Tárgy: Az Önkormányzat 2011. évi költségvetési rendelet 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. május 27.
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
A község közbiztonsági helyzetéről szóló beszámoló véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
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( 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: a Képviselő-testületi ülésen megjelennek majd a hivatalos
szervek képviselői, akinek fel lehet tenni a felmerült kérdéseket.
Pőcze Levente bizottsági tag, Polgárőr Egyesület elnöke: véleménye szerint az előző
időszakhoz képest nőtt a cselekmények száma. Sajnos a garázda magatartás előfordulása
növekszik. Fontosnak tartja a személyes példamutatást. A helyi újságban az Egyesület
megosztja a tapasztalatait a lakossággal. Ásotthalom község a közbiztonság tekintetében nem
áll rosszul, ez persze a sértetteket nem vigasztalja.
Babarczi Antal bizottsági elnök: szép részletes beszámolókat kapott a Bizottság, amelyet
szeretne megköszönni. Javasolja, hogy a településen ne kerüljenek engedélyezésre a házaló
árusok. Kéri jegyző urat, hogy a település határán az erre vonatkozó táblák kerüljenek
kihelyezésre.
Pőcze Levente bizottsági tag, Polgárőr Egyesület elnöke: kéri, hogy a jegyző ne adjon ki
engedélyt a házaló árusok részére, mert a külterületen ill. az időseket próbálják megtéveszteni
és a Polgárőrség már több alkalommal – szerencsére még időben - megakadályozta a
bűncselekményt.
Dr. Faragó Csaba helyettesítő jegyző: természetesen, támogatja a javaslatot.
Petró Ferenc polgármester: a Műszaki Szolgálat vezetőjével erről már folytatott
megbeszélést, de nem kerültek megrendelésre a táblák. Meg kell rendelni.
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
Babarczi Antal bizottsági elnök szavazásra bocsátja a község közbiztonsági helyzetéről szóló
beszámoló véleményezését.
A Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottság a javaslatot 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
61/2011.(V.23.) PTB határozat
Tárgy: A község közbiztonsági helyzetéről szóló beszámoló 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. május 27.
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
„A Homokháti Kistérség Többcélú Társulás 2010. II. félévi működéséről szóló beszámoló,
különös tekintettel a települést érintő Kistérségi feladatellátásra” c. napirendi pont
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: jóváhagyó határozat szükséges a HKTT felé.
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
Babarczi Antal bizottsági elnök szavazásra bocsátja „A Homokháti Kistérség Többcélú
Társulás 2010. II. félévi működéséről szóló beszámoló, különös tekintettel a települést érintő
Kistérségi feladatellátásra” c. napirendi pont véleményezését.
A Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottság a javaslatot 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
62/2011.(V.23.) PTB határozat
Tárgy: „A Homokháti Kistérség Többcélú Társulás 2010. II. félévi működéséről szóló
beszámoló, különös tekintettel a települést érintő Kistérségi feladatellátásra” c.
napirendi pont 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. május 27.
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
Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 19/2007.(VI.27.)
önkormányzati rendelet módosításának 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: az írásos előterjesztés indoklásában szereplő változások
átvezetése miatt szükséges a vagyonrendelet módosítása.
Német Attila bizottsági tag: kérdezi, hogy a 205. oldalon szereplő volt Fogorvosi Rendelő
értékbecslése újra elkészíttetésre került, ez át lett-e vezetve a vagyonnyilvántartásban?
Pipicz Anita gazdasági osztályvezető: az ingatlan értékesítéskor kerül kivezetésre a tényleges
összeggel az ingatlan.
Babarczi Antal bizottsági elnök: többször jelezte már, hogy a táblázatokban szereplő
adatokat korrigálni kellene, mert pl. a 62. sorban szereplő Béke utca nem beépítetlen terület,
valamint a Kodály tér sem építési terület.
Petró Ferenc polgármester: valószínűleg csak a földhivatalon keresztül lehetne a
változásokat eszközölni. Kéri az Elnök úr segítségét, az anyag átnézéséhez és a változások
átvezetéséhez.
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
Babarczi Antal bizottsági elnök szavazásra bocsátja az önkormányzat vagyonáról és a
vagyongazdálkodás szabályairól szóló 19/2007.(VI.27.) önkormányzati rendelet
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módosításának véleményezését.
A Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottság a javaslatot 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
63/2011.(V.23.) PTB határozat
Tárgy: Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló
19/2007.(VI.27.) önkormányzati rendelet 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. május 27.
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
74/2011.(IV.13) KT határozatról szóló tájékoztató 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: megállapításra került, hogy a Kft.-t törölték a cégjegyzékből.
Papp Renáta képviselő: érdeklődött a szerződésekkel kapcsolatban és azt a tájékoztatást
kapta, hogy a lízingszerződéseken belül is szokott lenni egy táblázat, amelyben a gyártási év,
típusszám, érték, az eszköz használhatóságának lejárata, időtartama is benne szokott lenni.
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Pipicz Anita gazdasági osztályvezető: nem szerepelt a szerződésben. A lízingszerződést
megkötő pénzügyi cég is megkeresésre került, de nem tudott nyilatkozni a tartozékok
ügyében.
Babarczi Antal bizottsági elnök: továbbra is furcsának tartja, hogy olyan után fizetünk, amit
nem tudunk, hogy mi. Meg kellene kérdezni a pénzügyi céget, hogy mi után fizetünk.
Petró Ferenc polgármester: az előző fogorvos 5 éven keresztül használta a gépet és nem volt
baja vele. Az új doktornő is átvette a gépet, semmilyen hiányosságot nem jelzett, aláírta az
átadás-átvételi jegyzőkönyvet, majd 3-4 hónapig dolgozott is vele, és ekkor szóban jelezte,
hogy hiányoznak alkatrészek. A gép a mai napig működik. A doktornő 580 eFt-ot kért az
eszközök cseréjére, amelyet az Önkormányzat akkori anyagi helyzete nem tett lehetővé, és
ebből kerekedett ez az ügy.
Papp Renáta képviselő: véleménye szerint differenciálni kellene a problémát. Egyik rész a
fogorvosnő részére megállapításra váró bérleti díj – a magánrendelése vonatkozásában. A
másik pedig a fogorvosi egységkészülék tartozékainak a problémája, amely gépért évek óta
fizet az Önkormányzat, és a vagyongazdálkodás szempontjából tartja aggályosnak, hogy nem
lehet tudni a pontos tartozéklistát. Problémaként merülhet még fel, ha pl. pár év múlva ez a
gép átadásra kerül esetleg egy következő fogorvosnak, akkor megint hiányosan kerül átadásra.
Pipicz Anita gazdasági osztályvezető: miért arról beszél a Bizottság, hogy nem tudjuk miért
fizet az Önkormányzat? Hiszen tudjuk, hogy fogászati egységkészülékért fizetünk.
Németh Attila bizottsági tag: felháborítja, és továbbra sem tudja elfogadni, hogy az
önkormányzati vagyonnal hanyagul gazdálkodtak, valóban ez egy egységkészülék, de már
többször elhangzott, hogy ez egy magasabb kategóriájú gép, mint amit megrendelt az
Önkormányzat. Hiába magasabb kategóriájú, ha azt sem tudjuk, hogy milyen akartunk és mit
tartalmaz. Amikor egy autó kerül megvásárlásra, ott is felsorolásra kerül, hogy pl. tartalmaz-e
klímát.
Petró Ferenc polgármester: a számlán nem szerepel csak az autó típusa.
Németh Attila bizottsági tag: egy külön tartozéklistán szerepelnek. Attól tart, hogy ha még
átadásra kerül a fogászati rendelő a végén már csak a szék marad meg.
Petró Ferenc polgármester: a Bizottság értékeltesse fel a gépet, hogy mennyit ér és mi
tartozik hozzá és ezzel legyen lezárva ez a több mint fél éve tartó ügy. El tudja képzelni a
Bizottság, hogy az előző fogorvos nem jött volna be az Önkormányzathoz, ha nem működött
volna a gép, vagy az új fogorvos is 4 hónapig használta és csak utána derült ki, hogy hiányos
a gép? Tudni kell a dologhoz, hogy egy turbina fél évig bírja azután ki kel cserélni. A csere
már nem az Önkormányzat feladata. Nem érti, hogy a probléma miért az átadás-átvételt
követő 4 hónap múlva jelentkezett, miért nem az átvételkor jelezte a doktornő, hogy nem
működőképes a gép és nem hajlandó átvenni.
Rutainé Fodor Edit alpolgármester: véleménye szerint egy harmadik fogorvost kellene
megkérdezni, hogy mi a tartozék ehhez a típushoz. Az egész ügy a fogorvosnő
magánrendelésének bérleti díj meghatározásából indult ki. Meg kellene határozni a bérleti
díjat, mert időközben eltelt félév.
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Pőcze Levente bizottsági tag: véget kellene vetni ennek az ügynek. Sem a doktor úr sem a
doktornő személyes problémáival nem foglalkozik, csak és kizárólag az irritálja, hogy az
Önkormányzat tulajdonában lévő nagy értékű eszköz, amelynek a részletei még a mai napig is
fizeti az Önkormányzat – nem lehet tudni a pontos tartozéklistáját. Ő, mint képviselő, aki
felelősséget érez az Önkormányzat tulajdonát illetően – nem tudhatja meg, hogy a leltárban
szereplő egységkészüléknek mik a tartozékai. A tanúságot le kell vonni a jövőre vonatkozóan,
az eszközök leltárba vételét alaposan és hozzáértő módon kell elvégezni, hogy ne legyen
kétség senkiben sem.
Petró Ferenc polgármester: a Gazdálkodás nem követett el hibát, mert a számlán szereplő
fogászati egységkészüléket vette leltárba. Számítógép vásárlás esetén sem kerül szétszerelésre
és egyenként leltárba véve, hogy pl. van-e benne videókártya. Véleménye szerint itt csak a
doktornő sértődött meg, mert nem kapott eszköz beszerzésre támogatást az Önkormányzattól.
Erdélyi Antal bizottsági tag: véleménye szerint is kétfelé kellene választani a kialakult
helyzetet. Egyrészről a doktornő azzal a géppel dolgozzon, amit átvett. Az átadás-átvételnél
két hozzáértő adta és vette át a gépet, egyáltalán nem hibáztatja azt a dolgozót aki felvette
leltárba a gépet. Véleménye szerint az már nem bizonyítható, hogy pl. hány turbinát kellett
volna biztosítani a géphez. A doktornő ezt a gépet vette át és hónapokig nem is jelzett
problémát, akkor ezzel kell az alapellátást biztosítania. Másrészről meg kellene határozni a
bérleti díjat, amit a rendelőért fizetnie kellene a doktornőnek már 2011. január 1.-től.
Petró Ferenc polgármester: elmondja, hogy magánemberként érdeklődött a fogklinikán, hogy
egy fogászati alapgépnek mit kell tartalmaznia. A válasz szerint az alapgép nyálelszívásra és
fúrásra alkalmas és világítással is rendelkezik. A fogklinikán van olyan gép, amire 3 turbina
van rászerelve, így tud fúrni, köszörülni és az idegeléshez használatos eszközt is lehet
rácsatlakoztatni egyszerre. Ez a gép már extra gépnek számít. Itt helyi viszonylatban a
különböző munkákhoz szükséges fejeket cserélni kell, ami nyilván időt vesz igénybe.
Véleménye szerint nem a gép tartozékainak a vitatása a legfontosabb, hiszen az átadás-átvétel
rendben lezajlott és még utána hónapokig is minden rendben volt, hanem az Önkormányzat
bevételeinek növelése érdekében a bérleti díjat kellene meghatározni. Jó lenne minél
hamarabb meghatározni az összeget, mert később vita keletkezhet abból, hogy visszamenőleg
lett megállapítva. Jelenleg nagy vita folyik az orvosok között, ugyanis a rezsiköltségek
egymás közötti elosztásánál nyilván figyelembe kell, hogy a fogorvosnő este későig dolgozik
bent, míg a másik két orvos dél körül abbahagyja a rendelést.
Németh Attila bizottsági tag: korábbi bizottsági ülésen a gazdálkodási ügyintéző azt mondta,
hogy a gép az árajánlat alapján került a nyilvántartásba. Ezért volt, hogy nem egyezett az
akkori géptípus, mert az alapgép volt megrendelve, de mivel határidőre nem tudta volna cég
kiszállítani, így egy magasabb kategóriájú gépet szállítottak le, ugyanabban az árban.
Pipicz Anita gazdálkodási ügyintéző: már másik bizottsági ülésen is elhangzott, hogy
árajánlat alapján került bevételezésre a gép. Visszakereste a korábbi jegyzőkönyvben, hogy ez
a korábbi fogorvos levelében szerepelt, hogy az árajánlat alapján került bevételezésre a gép,
de a Gazdálkodás dolgozói nem tettek ilyen kijelentést.
Petró Ferenc polgármester: a két orvos egymástól átvette a gépet, kifogás nélkül. Az
Önkormányzatnak akkor lett volna feladata, ha az átadáskor jelzésre került volna, hogy a gép
nem működik. A Gazdálkodás pedig nem követett el hibát, hogy fogászati egységkészüléket
vett leltárba, mert nem érthet hozzá.
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Németh Attila bizottsági tag: nem vitatja a gép működőképességét, hanem azt a problémát,
hogy nincs tételes leltár, tehát ha évek múlva a gép esetleg másik fogorvosnak kerül átadásra,
akkor hogyan lesz majd lebonyolítva. Újra lehet majd vitatkozni, hogy ki mit vett át.
Petró Ferenc polgármester: pár év múlva ezt a gépet már le kell selejtezni.
Babarczi Antal bizottsági elnök: furcsának tartja, hogy egy 6 milliós készülékről nem tudjuk,
hogy mi volt és senki nem követett el hibát. Javasolja, hogy a Bizottság tegyen javaslatot a
Képviselő-testületnek a 2011. januárban már tárgyalt – de döntésre nem juttatott – Fogorvosi
Rendelő magánrendelésre történő használat esetén bérleti díj meghatározására. A januári
ülésen 15.000,-Ft/hó bérleti díjra tett javaslatot polgármester úr. Most a napirendi pont
tárgyalásakor az előterjesztés elfogadásáról, azaz a polgármesteri tájékoztató elfogadásáról
kell a Bizottságnak dönteni.
Erdélyi Antal bizottsági tag: véleménye szerint a lízingcégtől is meg lehetne tudni, hogy a
gép milyen tartozékokkal rendelkezik, mert csak tudják, hogy mit fizet nekik az
Önkormányzat. Ha nem kerülne elutalásra a részlet, és rákérdezne az Önkormányzat, hogy
tulajdonképpen mit is fizetünk, akkor választ kell, hogy adjon rá a lízingcég.
Pipicz Anita gazdálkodási ügyintéző: a CIB Lízing már nyilatkozott, hogy nekik nem áll
rendelkezésükre a részletes tartozéklista. Ezt a nyilatkozatot már a korábbi, e témában készült
egyik előterjesztés mellékleteként a Képviselő-testület megkapta.
Tóthné Vas Gabriella bizottsági tag: a biztosítónál biztos van valamilyen lista, mert úgy nem
köt biztosítást, hogy ne mérné fel a vagyontárgyakat. Nagy tanúság ez a Gazdálkodás részére,
mert igenis, akkor is ha nem értünk hozzá, akkor is tételes listával kell igazolni, hogy mit
tartalmaz pl. egy ilyen készülék.
Papp Renáta képviselő: a továbbiakban a leltárba vételkor nyilván egységgépként leltárba
lehet venni, de akkor legyen mellette egy tételes eszközlista.
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 5 nem szavazattal nem fogadta el.
Babarczi Antal bizottsági elnök szavazásra bocsátja a 74/2011.(IV.13) KT határozatról szóló
tájékoztató határozati javaslat 2.) ponttal történő kiegészítését az alábbiak szerint:
„2.) A Bizottság javasolja vizsgálat elrendelését az ügyben. A Bizottság
javasolja, hogy szakszervíz vizsgálja meg a fogászati egységkészülék megfelelő
tartozékainak meglétét ill. adjon részletes listát az adott típusú géphez szükséges
tartozékokról.”
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A Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottság a kiegészítést 5 igen szavazattal, ellenszavazat
nélkül elfogadta.
Babarczi Antal bizottsági elnök szavazásra bocsátja a 74/2011.(IV.13) KT határozatról szóló
tájékoztató határozati javaslat 3.) ponttal történő kiegészítését az alábbiak szerint:
„ 3.) A Bizottság javasolja, hogy – a 2/2011(I.26.)KT határozatban meg nem
határozott bérleti díj vonatkozásában – a Képviselő-testület a Fognyűvő Manócska
Szolgáltató és Tanácsadó Bt. részére 2011. január 1.-től 15.000,- Ft/hó összegű
bérleti díjat állapítson meg a Fogorvosi Rendelő magánrendelésre történő
használata ellenében.”
A Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottság a kiegészítést 5 igen szavazattal, ellenszavazat
nélkül elfogadta.
Babarczi Antal bizottsági elnök szavazásra bocsátja a kiegészítésekkel együtt a
74/2011.(IV.13) KT határozatról szóló tájékoztató véleményezését.
A Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottság a javaslatot a kiegészítésekkel együtt 5 igen
szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

64/2011.(V.23.) PTB határozat
Tárgy: 74/2011.(IV.13) KT határozatról 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 nem
tartja alkalmasnak, hogy azt a Képviselő-testület megvitassa, és
elfogadja.
2.) A Bizottság javasolja vizsgálat elrendelését az ügyben. A Bizottság
javasolja, hogy szakszervíz vizsgálja meg a fogászati egységkészülék
megfelelő tartozékainak meglétét ill. adjon részletes listát az adott típusú géphez
szükséges tartozékokról.
3.) A Bizottság javasolja, hogy – a 2/2011(I.26.)KT határozatban meg nem
határozott bérleti díj vonatkozásában – a Képviselő-testület a Fognyűvő
Manócska Szolgáltató és Tanácsadó Bt. részére 2011. január 1.-től 15.000,Ft/hó összegű bérleti díjat állapítson meg a Fogorvosi Rendelő magánrendelésre
történő használata ellenében.
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4.) A Bizottság megbízza a Bizottság elnökét, hogy a Bizottsági határozatot
ismertesse a Képviselő-testülettel.
Határidő: 2011. május 27.
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 Déli utca 46/A. szám alatti – költségalapú – bérlakásra pályázat kiírásának 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: összesen 3 db bérlakásról van szó, amelyekben olyan bérlők
laknak akik az első 5 év után, nem teljesítették a szerződésben vállaltakat, így még két évre a
Képviselő-testület meghosszabbította a bérleti jogviszonyukat. A jelenlegi lakók nem is
pályázhatnának ill. pályázhatnak de nem felelnek meg a kiírási feltételeknek. Javasolja, hogy
a Bizottság jól gondolja meg, majd a döntését a pályázatok elfogadásakor, mert azért pl. 3
gyerekes családot nem lehet csak úgy kirakni.
Petró Ferenc polgármester: nem adhatóak újra ugyanazoknak a lakások, mert ellenőrizni
fogják, hogy folyamatosan ugyanazok kapják-e meg. Ezek a házak azért épültek, hogy
átmenetileg megoldják a lakás problémákat, de nem tartós albérletre készültek. Ellenőrizni is
fogják, mert a lakások építésekor kötött szerződésben az Önkormányzat vállalta, hogy 20 évig
költségalapú bérlakásként üzemelteti a lakásokat, nem pedig szociális bérlakásként. Az
előzőekben a 2 év meghosszabbításra vonatkozóan már az akkori Képviselő-testület így is
rendkívüli döntést hozott, amikor engedte a plusz két évet. A lakók nyilatkoztak a szerződés
meghosszabbításakor, hogy igenis kiköltöznek az elkövetkező két évben. Nem érheti őket
váratlanul a kiköltözés, arról nem is beszélve, hogy van akinek százezres lakbér tartozása áll
fenn.
Németh Attila bizottsági tag: véleménye szerint az ott lakók pontosan arra számítanak, hogy
úgyis meg lesz hosszabbítva a szerződésük. Véget kell vetni ennek a kapcsolatnak, ahol a
lakók nem teljesítik a szerződésben vállalt kötelezettségüket.
Rutainé Fodor Edit alpolgármester: ennek a kérdésnek van egy szociális vetülete is, sok
gyerekes, hátrányos helyzetű stb. Ki rakjuk őket az utcára? Ő ezt nem támogatná.
Németh Attila bizottsági tag: bizonyos szintű öngondoskodásnak, azért lennie kellene.
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Papp Renáta képviselő: a családsegítők készítsenek környezettanulmányt a lakók szociális
helyzetére vonatkozóan.
Babarczi Antal bizottsági elnök: az Önkormányzat magának lőtt öngólt, mert ilyen
alacsonyan állapította meg a bérleti díjat. Javasolja, hogy a 3 db lakás pályázati kiírásában
kerüljön módosításra a bérleti díj.
Petró Ferenc polgármester: a bérleti díjak módosítását rendeletben lehet elvégezni, a júniusi
testületi ülésig meg kell nézni az Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásáról
szóló 9/2001.(V.31.) önkormányzati rendeletben, hogy évente hányszor lehet lakbért emelni.
2011. január 1.-től már emelésre kerültek a lakbérek.
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
Babarczi Antal bizottsági elnök szavazásra bocsátja a Déli utca 46/A. szám alatti
költségalapú – bérlakásra pályázat kiírásának véleményezését.

–

A Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottság a javaslatot 5 nem szavazattal nem fogadta el.
Babarczi Antal bizottsági elnök szavazásra bocsátja a Déli utca 46/A. szám alatti –
költségalapú – bérlakásra pályázat kiírásának határozati javaslat 2.) ponttal történő
kiegészítését az alábbiak szerint:
„ 2.) A Bizottság javasolja, hogy a Képviselő-testület az Önkormányzat
tulajdonában álló lakások bérbeadásáról szóló 9/2001.(V.31.) önkormányzati
rendeletben vizsgálja meg a lakbérek emelésének lehetőségét, és utána írja ki a
pályázatot az Ásotthalom, Déli u. 46/A – költségalapú – bérlakásra.”
A Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottság a kiegészítést 5 igen szavazattal, ellenszavazat
nélkül elfogadta.
Babarczi Antal bizottsági elnök szavazásra bocsátja a kiegészítéssel együtt a Déli utca 46/A.
szám alatti – költségalapú – bérlakásra pályázat kiírásának véleményezését.
A Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottság a kiegészítéssel együtt a javaslatot 5 igen
szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

65/2011.(V.23.) PTB határozat
Tárgy: A Déli utca 46/A. szám alatti – költségalapú – bérlakásra pályázat kiírásának
véleményezése
Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Területfejlesztési
Bizottsága (továbbiakban: Bizottság) megtárgyalta a tárgyi előterjesztést, és az alábbiak
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szerint dönt:
1.) A Bizottság nem ért egyet az írásbeli előterjesztésben foglaltakkal, és nem
tartja alkalmasnak, hogy azt a Képviselő-testület megvitassa, és
elfogadja.
2.) A Bizottság javasolja, hogy a Képviselő-testület az Önkormányzat
tulajdonában álló lakások bérbeadásáról szóló 9/2001.(V.31.) önkormányzati
rendeletben vizsgálja meg a lakbérek emelésének lehetőségét, és utána írja ki a
pályázatot az Ásotthalom, Déli u. 46/A – költségalapú – bérlakásra.
3.) A Bizottság megbízza a Bizottság elnökét, hogy a Bizottsági határozatot
ismertesse a Képviselő-testülettel.
Határidő: 2011. május 27.
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 Déli utca 46/B. szám alatti – költségalapú – bérlakásra pályázat kiírásának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
( Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 10. számú melléklete tartalmazza)
Babarczi Antal bizottsági elnök: az előző napirendi pontnál tárgyaltak alapján szavazásra
bocsátja a véleményezést.
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
Babarczi Antal bizottsági elnök szavazásra bocsátja a Déli utca 46/B. szám alatti
költségalapú – bérlakásra pályázat kiírásának véleményezését.

–

A Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottság a javaslatot 5 nem szavazattal nem fogadta el.
Babarczi Antal bizottsági elnök szavazásra bocsátja a Déli utca 46/B. szám alatti –
költségalapú – bérlakásra pályázat kiírásának határozati javaslat 2.) ponttal történő
kiegészítését az alábbiak szerint:
„ 2.) A Bizottság javasolja, hogy a Képviselő-testület az Önkormányzat
tulajdonában álló lakások bérbeadásáról szóló 9/2001.(V.31.) önkormányzati
rendeletben vizsgálja meg a lakbérek emelésének lehetőségét, és utána írja ki a
pályázatot az Ásotthalom, Déli u. 46/B – költségalapú – bérlakásra.”
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A Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottság a kiegészítést 5 igen szavazattal, ellenszavazat
nélkül elfogadta.
Babarczi Antal bizottsági elnök szavazásra bocsátja a kiegészítéssel együtt a Déli utca 46/B.
szám alatti – költségalapú – bérlakásra pályázat kiírásának véleményezését.
A Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottság a kiegészítéssel együtt a javaslatot 5 igen
szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

66/2011.(V.23.) PTB határozat
Tárgy: A Déli utca 46/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 nem ért egyet az írásbeli előterjesztésben foglaltakkal, és nem
tartja alkalmasnak, hogy azt a Képviselő-testület megvitassa, és
elfogadja.
2.) A Bizottság javasolja, hogy a Képviselő-testület az Önkormányzat
tulajdonában álló lakások bérbeadásáról szóló 9/2001.(V.31.) önkormányzati
rendeletben vizsgálja meg a lakbérek emelésének lehetőségét, és utána írja ki a
pályázatot az Ásotthalom, Déli u. 46/B – költségalapú – bérlakásra.
3.) A Bizottság megbízza a Bizottság elnökét, hogy a Bizottsági határozatot
ismertesse a Képviselő-testülettel.
Határidő: 2011. május 27.
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 Déli utca 48/B szám alatti – költségalapú – bérlakására benyújtott pályázatok elbírálásának
véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
( Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 11. számú melléklete tartalmazza)
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Babarczi Antal bizottsági elnök átadja a szót Petró Ferenc polgármesternek a napirendi pont
előadójának.
Petró Ferenc polgármester: 1 pályázat érkezett be, amely nem minden ponton felel meg a
pályázati kiírásnak, ezért került a határozati javaslat 2 verzióban elkészítésre.
Németh Attila bizottsági tag: egyrészről nem támogatná a pályázót, mert nem felel meg a
pályázati kiírás feltételeinek, ugyanakkor a bérlakás üresen áll, valamint a pályázó
magánéletében olyan változás állt be, hogy a gyerekek fejlődése érdekében is jobb volna, ha
elkerülnének a korábbi otthonuk közvetlen közeléből. Ezért támogatja az „A” verzió
elfogadását.
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
Babarczi Antal bizottsági elnök szavazásra bocsátja az „A” verziót a Déli utca 48/B szám
alatti – költségalapú – bérlakására benyújtott pályázatok elbírálásának véleményezését.
A Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottság a javaslatot 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
67/2011.(V.23.) PTB határozat
Tárgy: A Déli utca 48/B szám alatti – költségalapú – bérlakására benyújtott pályázatok
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 az „A”
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.
Határidő: 2011. május 27.
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
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XI. napirendi pont
A Déli utca 58/A. szám alatti – költségalapú – bérlakásra pályázat kiírásának
véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
( Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 12. számú melléklete tartalmazza)
Babarczi Antal bizottsági elnök: a VIII. napirendi pontnál tárgyaltak alapján szavazásra
bocsátja a véleményezést.
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
Babarczi Antal bizottsági elnök szavazásra bocsátja a Déli utca 58/A. szám alatti
költségalapú – bérlakásra pályázat kiírásának véleményezését.

–

A Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottság a javaslatot 5 nem szavazattal nem fogadta el.
Babarczi Antal bizottsági elnök szavazásra bocsátja a Déli utca 58/A. szám alatti –
költségalapú – bérlakásra pályázat kiírásának határozati javaslat 2.) ponttal történő
kiegészítését az alábbiak szerint:
„ 2.) A Bizottság javasolja, hogy a Képviselő-testület az Önkormányzat
tulajdonában álló lakások bérbeadásáról szóló 9/2001.(V.31.) önkormányzati
rendeletben vizsgálja meg a lakbérek emelésének lehetőségét, és utána írja ki a
pályázatot az Ásotthalom, Déli u. 58/A – költségalapú – bérlakásra.”
A Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottság a kiegészítést 5 igen szavazattal, ellenszavazat
nélkül elfogadta.
Babarczi Antal bizottsági elnök szavazásra bocsátja a kiegészítéssel együtt a Déli utca 58/A.
szám alatti – költségalapú – bérlakásra pályázat kiírásának véleményezését.
A Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottság a kiegészítéssel együtt a javaslatot 5 igen
szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

68/2011.(V.23.) PTB határozat
Tárgy: A Déli utca 58/A. szám alatti – költségalapú – bérlakásra pályázat kiírásának
véleményezése
Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Területfejlesztési
Bizottsága (továbbiakban: Bizottság) megtárgyalta a tárgyi előterjesztést, és az alábbiak
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szerint dönt:
1.) A Bizottság nem ért egyet az írásbeli előterjesztésben foglaltakkal, és nem
tartja alkalmasnak, hogy azt a Képviselő-testület megvitassa, és
elfogadja.
2.) A Bizottság javasolja, hogy a Képviselő-testület az Önkormányzat
tulajdonában álló lakások bérbeadásáról szóló 9/2001.(V.31.) önkormányzati
rendeletben vizsgálja meg a lakbérek emelésének lehetőségét, és utána írja ki a
pályázatot az Ásotthalom, Déli u. 58/A – költségalapú – bérlakásra.
3.) A Bizottság megbízza a Bizottság elnökét, hogy a Bizottsági határozatot
ismertesse a Képviselő-testülettel.
Határidő: 2011. május 27.
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 volt Fogorvosi Rendelő értékesítésére kiírt pályázat elbírálásának 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: a pályázat beadási határideje után több érdeklődő is jelentkezett,
a következő kiírásra már várhatóan érkezik be pályázat.
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 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
69/2011.(V.23.) PTB határozat
Tárgy: A volt Fogorvosi Rendelő értékesítésére kiírt pályázat elbírálásának 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. május 27.
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
A volt Fogorvosi Rendelő értékesítésére újabb 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: 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 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
70/2011.(V.23.) PTB határozat
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
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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. május 27.
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
XIV. napirendi pont
A Védőnői épület értékesítésére kiírt 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 épület értékesítésére kiírt
újabb pályázat elbírálásának véleményezését.
A Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottság a javaslatot 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
71/2011.(V.23.) PTB határozat
Tárgy: A Védőnői épület értékesítésére kiírt újabb pályázat elbírálásának véleményezése
Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Területfejlesztési
Bizottsága (továbbiakban: Bizottság) megtárgyalta a tárgyi előterjesztést, és az alábbiak
szerint dönt:
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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. május 27.
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
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 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
72/2011.(V.23.) 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:
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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. május 27.
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
XVI. napirendi pont
Önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2011. évi támogatására
vonatkozó igény benyújtásáról szóló 69/2011(IV.13.) KT határozat módosításának
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: az előterjesztésben feltüntetett 15.688 eFt működési hiánnyal
kerül majd elfogadásra az Önkormányzat 2011. évi módosított költségvetési rendelete a
Képviselő-testület által.
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
Babarczi Antal bizottsági elnök szavazásra bocsátja az Önhibáján kívül hátrányos helyzetben
lévő önkormányzatok 2011. évi támogatására vonatkozó igény benyújtásáról szóló
69/2011(IV.13.) KT határozat módosításának véleményezését.
A Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottság a javaslatot 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
73/2011.(V.23.) PTB határozat
Tárgy: Önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2011. évi támogatására
vonatkozó igény benyújtásáról szóló 69/2011(IV.13.) KT határozat 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. május 27.
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
XVII. napirendi pont
Egyebek
Petró Ferenc polgármester:
A következő héten kedden rendkívüli testületi ülés lesz, amelynek egyik napirendi
pontja Öttömös község kiválása az intézményfenntartó társulásból. Az Iskolában
az érdekegyeztető fórumokat értesíteni kell, véleményezniük kell. Ez a döntés az
Önkormányzat költségvetését is érinteni fogja, az idei évben kb. 5 mFt-tal fogja
megingatni. Valószínűleg a szeptemberi testületi ülésen kell döntést hozni a
Képviselő-testületnek az újabb ÖNHIKI beadásáról.
Két pályázat van, amelyeknek az anyaga várhatóan a rendkívüli testületi ülésre
megérkezik. Az Iskolának, Óvodának és a Sportcsarnoknak az elektromos
hálózatára kerül benyújtásra pályázat, amely 80 %-os támogatású, a
napkollektorok kiépítésére egy 60 mFt-os pályázat. Az új energia törvény
értelmében a jelenlegi szolgáltató köteles a plusz energiát átvenni. A beruházás kb.
4 év alatt térül meg az önkormányzat számára és 30 év garanciát vállalnak a
kivitelezők.
A másik pályázat a csapadékvíz elvezetésének megoldására szolgál. A pályázatot
külsősök fogják elkészíteni. Szintén 80%-os támogatottságú.
A kisvasút építés ügyében beszélt Kispál Csaba úrral és kérte, hogy a Képviselőtestület felé írásban forduljon, amelyben a mögötte álló befektetési csoport
megnevezését is jelölje meg. Ez nem történt meg a mai napig, így nem lehet
napirendre tűzni a téma tárgyalását. Nagy területet kellene kisajátítani, amit csak
az Önkormányzat kezdeményezhet. 270 embert és társaságot érint, amelyek között
külföldiek is vannak, ezért az Önkormányzat részére biztosíték kellene a befektetői
csoporttól.
Babarczi Antal bizottsági elnök: a Bizottság munkatervében szerepel 2011. május hónapban
a 2005-2010. évi megbízási szerződésekről szóló tájékoztató elkészítése. A gazdasági
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osztályvezetőt május 2.-án megkereste. Abban maradtak, hogy összeszedik az anyagot és egy
listát kap a Bizottság az anyagról, a 10.000,- Ft feletti és alatti kifizetésekről tételesen. Az
osztályvezető nem jelzett, hogy az előkészítés megtörtént. A testületi anyag kiküldésekor
kereste az anyagot, de nem volt a többi között. Kereste az osztályvezető asszonyt, de nem volt
elérhető, mert táppénzen volt. A mai napon délelőtt jelentkezett telefonon az osztályvezető és
közölte, hogy nincs meg az anyag. Javasolja, hogy a következő Bizottsági ill. testületi ülésen
kerüljön napirendre a tájékoztató.
Petró Ferenc polgármester: szeretné elmondani a Bizottsági ellenőrzéssel kapcsolatban, hogy
pénzügyi ellenőrzést csak törvényi alapon lehet lefolytatni. 5 évre visszamenőlegesen, ami azt
jelenti, hogy a gazdasági éveket figyelembe véve 2006-2011. évekre. Az ellenőrzéskor a
számviteli törvényben lévőket kell figyelembe venni. 2005.-ben még 50.000,- Ft beszerzési
érték felett kellett kötni szerződést, 2009.-től ez a határ 100.000,-Ft-ra emelkedett. Ha a
bizottság a 10.000,-Ft-ot határozza meg értékhatárnak, akkor a megbízási díjak esnek bele, a
melyek a Gondozási Központot, a Művelődési Házat érinti, de a Gondozási Központ már nem
is az Önkormányzathoz tartozik jelenleg gazdálkodási szempontból. Kéri a Bizottságot, hogy
az ÁSZ ellenőrzés mintájára kezdje meg az ellenőrzést. Az ÁSZ is először elkéri az összes
szabályzatot. A bizottság is először nézze meg a szabályzatokat, hogy utána tudja ellenőrizni
az abban foglaltak betartását. A szabályzatok ismeretében már be lehet jönni a Hivatalba –
természetesen a köztisztviselők munkaidejének figyelembevételével – és a kiválasztott
bizonylatokat ellenőrizheti, akár napokon keresztül is. Az eredeti bizonylatokat a Hivatalból
elvinni nem lehet, fénymásolatot készíteni szintén nem lehet. A bizonylatokról kiírni adatokat
lehetséges. Kéri a Bizottságot, hogy az ellenőrzésre vonatkozó szabályokat tartsák be. A
Polgármesteri Hivatal nem tud felvállalni olyan dolgot, hogy 5-6 évre visszamenőleg tételes
listát adjon a Bizottságnak. A Bizottság döntse el, hogy mit szeretne ellenőrizni és azokat a
bizonylatokat, szerződéseket vizsgálja meg. Felhívja a Bizottság figyelmét, hogy a
jegyzőkönyvet nem köztisztviselővel kell megíratni, hanem az ellenőrzést végző írja meg. Ne
essünk olyan szabálytalanságokba, amelyek a hivatal dolgozóinak plusz munkát adnak, ill.
ami a köztisztviselőknek az ellenőrzés után kellemetlenségeket okozhat. A Bizottság eldönti,
hogy mit szeretne, és hogyan tételesen, szúrópróbaszerűen és azokat az anyagokat nézze át,
ellenőrizze.
Babarczi Antal bizottsági elnök: néhány gondolattal reagálna az előzőekben elhangzottakra.
A 2005-2010 –es időszakot azért állapította meg a Bizottság, mert a 2005. évi jövedelmekről
2006. májusig kell adóbevallást készíteni. Ezeket a dokumentumokat 2011. december 31.-ig
kell megőrizni. Véleménye szerint az ellenőrzéshez listát kell kérni, hogy el tudjon indulni a
Bizottság. Az értékhatárt mellé kell írni a listában, és azt is, hogy pl. 50.000,- Ft alatti tétel,
amelyhez nem kell szerződés. A Bizottság átnézi a listát, hogy milyen jellegű szerződések
vannak, utána kijelölnek egy napot, amikor a Hivatalban, a kiválasztott megbízási
szerződésekhez kérik a bizonylatokat ellenőrzésre.
Petró Ferenc polgármester: nincs értelme listát készíteni, mert ha valakinek takargatnivalója
lenne, akkor egyszerűen a kérdéses tételeket kihagyná a listából. A teljes anyag a Bizottság
rendelkezésére áll, és abból kell eldönteni, hogy mire kíváncsi az ellenőrzés.
Pipicz Anita gazdasági osztályvezető: a megbízási szerződések évenként lefűzve vannak
tárolva, a dossziék tartalmazzák a kinyomtatott feladásokat is.
Dr. Faragó Csaba helyettesítő jegyző: a belső ellenőr sem listát, hanem anyagot kér az
ellenőrzés elvégzéséhez.
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Babarczi Antal bizottsági elnök: kérdezi a Bizottság véleményét.
Erdélyi Antal bizottsági tag: nem kell a lista, mert ki kell választani, hogy melyik dossziét
akarjuk átnézni és abból kikérni az ahhoz kapcsolódó bizonylatokat.
Babarczi Antal bizottsági elnök: a bizottság munkatervében szerepelt a Strandfürdő
nyitásáról szóló tájékoztató, amelyet 2011. májusában tárgyalt volna a Bizottság. Ennek a
napirendi pontnak a megállapítása még akkor történt, amikor még a Strandfürdő bérbeadására
pályázat kerül kiírásra. A Strandfürdő végül nem lett bérbe adva, de szeretne tájékoztatást
kérni a nyitási előkészületekkel kapcsolatban. Mi a helyzet a medencefestéssel és a Büfé
üzemeltetéssel?
Petró Ferenc polgármester: a rendbe tétel elkezdődött. A szivattyú levételre került, amely
idén is beázott. Jelenleg javítás alatt áll. Június 15.-re nyitásra kész lesz. A személyi
összetételt illetően a Képviselő-testület döntése értelmében 8 órában és elsősorban
közmunkásokkal lesz megoldva. A medencefestést meg kell vizsgálni, hogy szükséges-e, a
Büfé üzemeltetés pedig egyeztetés alatt áll.
Babarczi Antal bizottsági elnök: harmadik kérdése a Déli, Jókai utca útépítéssel
kapcsolatban a fővállalkozói szerződés meg van-e kötve? Utoljára abban maradtak, hogy
amennyiben meg lesz a fővállalkozói szerződés, az a Képviselő-testület elé kerül és át lehet
nézni mielőtt az Önkormányzat aláírja. A rendkívüli testületi ülésen azt az információt kapta,
hogy a fővállalkozónál van a szerződés.
Petró Ferenc polgármester: a fővállalkozói szerződés alá van írva és a Képviselő-testület az
említett testületi ülésen meg is vitatta. A közbeszerzési szakértő elmondta, hogy a
közbeszerzésnek a tárgyát képezte a fővállalkozói szerződés is, tehát azon változtatni nem
lehet.
Babarczi Antal bizottsági elnök: erről biztosan nem döntött a Képviselő-testület.
Petró Ferenc polgármester: amikor a pályázatot kiírta a Képviselő-testület az ajánlati
felhívásban, ill. a pályázat beadásának kötelező tartalmi eleme a fővállalkozói szerződés. A
Képviselő-testület ott láthatta, mert minden pályázó csatolta a fővállalkozói szerződést.
Babarczi Antal bizottsági elnök: a Képviselő-testületi határozatot úgy értelmezte, hogy az
aláírás előtt a Képviselő-testületnek joga van ezt átnézni.
Papp Renáta képviselő: annyiban csatlakozik az elnök felvetéséhez, hogy ott a közbeszerzési
szakértő elmondta, hogy pl. a műszaki ellenőr kapcsán lehet benne változtatás, ami nem
lényegi rész, de jogos a felvetés, hogy nem a végleges fővállalkozói szerződés került a testület
elé.
Petró Ferenc polgármester: a fővállalkozói szerződés meg lett kötve a műszaki ellenőrre
vonatkozóan, ahogyan a Képviselő-testület korábban döntött. 3 árajánlat került bekérésre,
amelyek közül a legkedvezőbbet tudjuk elfogadni.
Több napirend, egyéb bejelentés nem volt, Babarczi Antal bizottsági elnök a Pénzügyi és
Területfejlesztési Bizottság nyílt ülését 1830 –kor berekesztette.
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