Jegyzőkönyv

Készült Ásotthalom Község Képviselő-testület Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság 2007.
június 26-án 1515 órakor megtartott rendkívüli ülésén.
A bizottsági ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme.
Jelen van:

Polner Frigyesné bizottsági elnök és 5 fő bizottsági tag: Babarczi Antal, Rózsa
József, Tóth István, Tóthné Vass Gabriella, Sáringerné Gora Katalin.

Távol maradt: Balog Ilona bizottsági tag ( nem jelezte távolmaradását).
Jelenlévő meghívottak: Petró Ferenc polgármester, Fackelmann István alpolgármester,
Németh Attila ÁSOTT-TELSZO Kht. ügyvezetője, Dr. Czabay Ilona könyvvizsgáló, Pipicz
Anita gazdasági osztályvezető, Dobák Sándor TVMB tag, Farkas Mátyás TVMB tag,
Fröhlich András TVMB tag, Túrú Tibor TVMB tag.
Jegyzőkönyv-vezető: Marozsánné Balogh Mária gazdálkodási ügyintéző
Polner Frigyesné bizottsági elnök: Köszönti a jelenlévőket és megnyitja a Pénzügyi és
Tulajdonosi Bizottság ülését.
Megállapítja, hogy 6 fő bizottsági tag jelen van, az ülés határozatképes.
A kiadott és a jegyzőkönyvhöz mellékelt ( 1. számú ) meghívóban foglaltaktól eltérően az
alábbiak szerint tesz javaslatot az ülés napirendjére.
1.) „Tájékoztató az ÁSOTT-TELSZO Kht. 1-5. havi gazdálkodásáról” elnevezésű
napirendi pont véleményezése
Előadó: Németh Attila ügyvezető
2.) Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelet
megalkotásának véleményezése
Előadó: Dr. Keresztury Mónika jegyző
3.) Ásotthalom Község Önkormányzat új Közbeszerzési Szabályzatának jóváhagyása, és
a 72/2005.(IV.20.) KT határozat visszavonásának véleményezése
Előadó: Dr. Keresztury Mónika jegyző
4.) Ásotthalom és Öttömös Közoktatási Intézményfenntartó Társulására vonatkozó
Társulási megállapodás elfogadásának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
5.) Az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 2/2007. (II.16.) KT rendeletének
módosításának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
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A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság ( továbbiakban Bizottság) a napirendre tett javaslatot 6
igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta.
54/2007. (VI.26.) PTB határozat
Tárgy:

A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság 2007. június 26-i rendkívüli ülés
napirendjének megállapítása
Határozat

Ásotthalom Község Képviselő-testület Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottsága egyetért Polner
Frigyesné bizottsági elnök tárgyi indítványával, és az alábbiak szerint dönt:
I.
1.) „Tájékoztató az ÁSOTT-TELSZO Kht. 1-5. havi gazdálkodásáról” elnevezésű
napirendi pont véleményezése
Előadó: Németh Attila ügyvezető
2.) Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelet
megalkotásának véleményezése
Előadó: Dr. Keresztury Mónika jegyző
3.) Ásotthalom Község Önkormányzat új Közbeszerzési Szabályzatának jóváhagyása, és
a 72/2005.(IV.20.) KT határozat visszavonásának véleményezése
Előadó: Dr. Keresztury Mónika jegyző
4.) Ásotthalom és Öttömös Közoktatási Intézményfenntartó Társulására vonatkozó
Társulási megállapodás elfogadásának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
5.) Az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 2/2007. (II.16.) KT rendeletének
módosításának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
II. A Bizottság úgy dönt, hogy a munkatervében szereplő „Belső célellenőrzésről szóló
tájékoztató (ált. isk.)” elnevezésű napirendi pontot, az elfogadott munkatervben szereplő
2007. szeptemberi bizottsági ülésen fogja tárgyalni.
Határozatról értesül:
1.) Polner Frigyesné bizottság elnöke
2.) Petró Ferenc polgármester
3.) Dr. Keresztury Mónika jegyző
Polner Frigyesné bizottsági elnök tájékoztatja a jelenlévőket,
hogy az 1.), 2.), 3.) és 4.)
napirendi pont megtárgyalása
közösen történik Ásotthalom Község Képviselő-testületének
Település-,
Vállalkozásfejlesztési
és
Mezőgazdasági
Bizottságával, mivel a napirendi pontokat fenti bizottságnak is
tárgyalnia és véleményeznie kell.
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I. napirendi pont
„Tájékoztató az ÁSOTT-TELSZO Kht. 1-5. havi gazdálkodásáról” elnevezésű napirendi pont
véleményezése
Előadó: Németh Attila ügyvezető
(Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 2. számú melléklete tartalmazza)
Polner Frigyesné bizottsági elnök: felkéri a napirend előadóját, hogy egészítse ki az írásbeli
előterjesztést.
Németh Attila ügyvezető: az eredmények siralmasak, így szükségesnek látja a szóbeli
kiegészítést. A személyi jellegű kiadásoknál a közmunka programban résztvevők száma
egyforma, de idén a programban foglalkoztatottak személyi kiadásai a Kht.-nál jelentkeznek.
Az üzemanyag költségek az idei évre növekedést mutatnak, ez részben az áremelkedéseknek
tudható be. A helyzetet rontja, hogy nehéz olyan munkát találni, amely területen a Kht. tud
feladatot ellátni. Elképzelések vannak, de szerződésekkel nincs alátámasztva. Több beruházás
előtérbe került, de még a fővállalkozóknak sincs aláírt szerződése.
Meghívja a bizottsági tagokat és a Képviselő-testület tagjait egy kerekasztal megbeszélésre,
ahol mélységében megismerkedhetnének a Kht. problémáival.
Dr. Czabay Ilona könyvvizsgáló: nem kíván kiegészítést tenni az előterjesztéshez.
Dobák Sándor TVMB tag: a Felügyelő Bizottság vizsgálatot tart a Kht.-nál 2007. július 16.ától, a kialakult helyzet és veszteség tisztázása céljából.
Dr. Czabay Ilona könyvvizsgáló: egyetért a Felügyelő Bizottság törekvésével, de nem lesz
újabb eredmény, hiszen ha nincs munka, csak kiadás van, akkor a helyzet nem változik.
Polner Frigyesné bizottsági elnök: A parlagfű irtásban rész vesz-e a Kht?
Németh Attila ügyvezető: a Kht. 3 éve részt vesz a programban, kézi és gépi erőkkel. A
program nemcsak Ásotthalomra vonatkozik, hanem 30 km-es vonzáskörzetére is.
Petró Ferenc polgármester: elgondolkodtató, hogy a Kht. tartósan rossz gazdálkodási
helyzetére megoldást nyújtana-e a csőd eljárás kezdeményezése. Az eredmények elmaradása
esetén meg kell fontolni ezt a lehetőséget.
Babarczi Antal bizottsági tag: a Kht. helyzetéről minden bizottsági ülésen olvasható jelentés,
de ez nem oldja meg a problémát, utasítani kell az ügyvezetőt határozott eredményekre,
tervet kell készíteni, és beszámoltatni a terv végrehajtásáról. Javasolja a határozat 2.) pontját
az alábbiak szerint módosítani:
„A Képviselő-testület kötelezi az ÁSOTT-TELSZO Kht. ügyvezetőjét, hogy az alapító
elvárásának megfelelően évvégére pozitív eredményt érjen el.”
A határozati javaslatot az alábbi 3.) ponttal javasolja kiegészíteni:
„A Képviselő-testület kötelezi az ÁSOTT-TELSZO Kht. ügyvezetőjét, hogy az intézkedési
terv végrehajtásáról és annak eredményességéről a 2007. szeptemberi Képviselő-testületi
ülésre készítsen írásbeli beszámolót.”
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Több kérdés, hozzászólás nem volt.
Polner Frigyesné bizottsági elnök: a határozat 2.) pontjának, az alábbiak szerinti
módosítását szavazásra bocsátja:
„A Képviselő-testület kötelezi az ÁSOTT-TELSZO Kht. ügyvezetőjét, hogy az alapító
elvárásának megfelelően évvégére pozitív eredményt érjen el.”
A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság, 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a módosítást
elfogadta.
Polner Frigyesné bizottsági elnök: a határozat az alábbi 3.) ponttal történő kiegészítését
szavazásra bocsátja:
„A Képviselő-testület kötelezi az ÁSOTT-TELSZO Kht. ügyvezetőjét, hogy az intézkedési
terv végrehajtásáról és annak eredményességéről a 2007. szeptemberi Képviselő-testületi
ülésre készítsen írásbeli beszámolót.”
A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság, 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a kiegészítést
elfogadta.
Polner Frigyesné bizottsági elnök a fentiekben elfogadott módosító és kiegészítő
javaslatokkal együtt a „Tájékoztató az ÁSOTT-TELSZO Kht. 1-5. havi gazdálkodásáról”
elnevezésű napirendi pont véleményezését szavazásra bocsátja:
A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság, 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a kiegészített
és módosított előterjesztést elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:

55/2007. (VI.26.) PTB határozat
Tárgy: „Tájékoztató az ÁSOTT-TELSZO Kht. 1-5. havi gazdálkodásáról” elnevezésű
napirendi pont véleményezése

Ásotthalom Község Képviselő-testületének Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottsága megtárgyalta
a tárgyi előterjesztést, és az alábbiak szerint dönt:

Határozat
1.) A Bizottság az írásbeli előterjesztésben foglaltakkal egyetért.
2.) A Bizottság a határozati javaslat 2.) pontját az alábbiak szerint javasolja
módosítani:
„A Képviselő-testület kötelezi az ÁSOTT-TELSZO Kht. ügyvezetőjét, hogy az
alapító elvárásának megfelelően évvégére pozitív eredményt érjen el.”
3.) A Bizottság a határozati javaslatot az alábbi 3.) ponttal javasolja kiegészíteni:
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„A Képviselő-testület kötelezi az ÁSOTT-TELSZO Kht. ügyvezetőjét, hogy az
intézkedési terv végrehajtásáról és annak eredményességéről a 2007. szeptemberi
Képviselő-testületi ülésre készítsen további írásbeli beszámolót.”
4.) A Bizottság a módosító és kiegészítő javaslatokkal együtt e l f o g a d j a az
írásbeli előterjesztést és alkalmasnak tartja arra, hogy azt a Képviselőtestület m e g v i t a s s a és elfogadja.
5.) A Bizottság megbízza a Bizottság elnökét, hogy a Bizottsági határozatot
ismertesse a Képviselő-testülettel.
Határidő: 2007. június 26.
Felelős: Polner Frigyesné bizottsági elnök
Határozatról értesül:
1.) Polner Frigyesné bizottság elnöke
2.) Petró Ferenc polgármester
3.) Dr. Keresztury Mónika jegyző
II. napirendi pont
Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelet
megalkotásának véleményezése
Előadó: Dr. Keresztury Mónika jegyző
(Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 3. számú melléklete tartalmazza)
Polner Frigyesné bizottsági elnök: a napirend előadója nincs jelen a bizottsági ülésen, így
felkéri Petró Ferenc polgármestert, hogy egészítse ki az írásbeli előterjesztést.
Petró Ferenc polgármester: A törzsvagyont mellékletben kell felsorolni, eddig ez a
rendeletben függelékben szerepelt, ettől függetlenül is aktuális volt már a változtatás.
Pipicz Anita gazdálkodási osztályvezető: a rendelet-tervezet 2.§. (3) bekezdésében szereplő
vagyontárgyak átminősítése is esedékessé vált.
Babarczi Antal bizottsági tag: az 1. számú mellékletben több olyan pontot talált, amelyekkel
kapcsolatosan kételyei vannak.
Petró Ferenc polgármester: az adatok a Földhivatali nyilvántartások állapotát tükrözik.
Várhatóan ez az állapot javulni fog, és az Önkormányzat is jelezni fogja az eltéréseket a
Földhivatal felé.
Babarczi Antal bizottsági tag: javasolja a rendelet-tervezet 8.§. (1) bekezdésében szereplő
„öt éven belül” szövegrész helyébe az „ egy éven belül” szövegrész lépjen.
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Javasolja továbbá, hogy a Bizottság javaslatára a jegyző az építésügyi hatósággal együtt
jelezze a Földhivatal felé az 1. sz. mellékletben található ellentmondásokat, amelyek így
kerüljenek kijavításra.
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
Polner Frigyesné bizottsági elnök: a rendelet-tervezet 8.§. (1) bekezdésében szereplő „öt
éven belül” szövegrész helyébe az „ egy éven belül” szövegrész módosítását szavazásra
bocsátja
A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság, 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a módosítást
elfogadta.
Polner Frigyesné bizottsági elnök a fentiekben elfogadott módosítással együtt az
önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelet
megalkotásának véleményezését szavazásra bocsátja:
A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság, 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a módosított
előterjesztést elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:

56/2007. (VI.26.) PTB határozat
Tárgy: Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelet
megalkotásának véleményezése
Ásotthalom Község Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottsága megtárgyalta a tárgyi előterjesztést,
és az alábbiak szerint dönt:

Határozat
1.) A Bizottság az írásbeli előterjesztésben foglaltakkal egyetért.
2.) A Bizottság javasolja, hogy a rendelet-tervezet 8.§. (1) pontjának „ öt éven belül”
szövegrésze helyébe „egy éven belül” szövegrész lépjen.
3.) A Bizottság a módosító javaslattal együtt e l f o g a d j a az írásbeli előterjesztést és
alkalmasnak tartja arra, hogy azt a Képviselő-testület m e g v i t a s s a és
elfogadja.
4.) A Bizottság megbízza a Bizottság elnökét, hogy a Bizottsági határozatot
ismertesse a Képviselő-testülettel.
Határidő: 2007. június 26.
Felelős: Polner Frigyesné bizottsági elnök
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Határozatról értesül:
1.) Polner Frigyesné bizottság elnöke
2.) Petró Ferenc polgármester
3.) Dr. Keresztury Mónika jegyző
III. napirendi pont
Ásotthalom Község Önkormányzat új Közbeszerzési Szabályzatának jóváhagyása, és a
72/2005.(IV.20.) KT határozat visszavonásának véleményezése
Előadó: Dr. Keresztury Mónika jegyző
(Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 4. számú melléklete tartalmazza)
Polner Frigyesné bizottsági elnök: a napirend előadója nincs jelen a bizottsági ülésen, így
felkéri Petró Ferenc polgármestert, hogy egészítse ki az írásbeli előterjesztést.
Petró Ferenc polgármester: törvényi változások miatt szükségessé vált a Közbeszerzési
Szabályzat aktualizálása.
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
Polner Frigyesné bizottsági elnök az Ásotthalom Község Önkormányzat új Közbeszerzési
Szabályzatának jóváhagyása, és a 72/2005.(IV.20.) KT határozat visszavonásának
véleményezését szavazásra bocsátja:
A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság, 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az előterjesztést
elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:
57/2007. (VI.26.) PTB határozat
Tárgy:
Az Ásotthalom Község Önkormányzat új Közbeszerzési Szabályzatának
jóváhagyása, és a 72/2005.(IV.20.) KT határozat visszavonásának véleményezése
Ásotthalom Község Képviselő-testületének Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottsága megtárgyalta
a tárgyi előterjesztést, és az alábbiak szerint dönt:

Határozat

1.) A Bizottság az írásbeli előterjesztésben foglaltakkal egyetért és alkalmasnak
tartja, hogy azt a Képviselő-testület megvitassa, és elfogadja.
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2.) A Bizottság megbízza a Bizottság elnökét, hogy a Bizottsági határozatot
ismertesse a Képviselő-testülettel.
Határidő: 2007. június 26.
Felelős: Polner Frigyesné bizottsági elnök
Határozatról értesül:
1.) Polner Frigyesné bizottság elnöke
2.) Petró Ferenc polgármester
3.) Dr. Keresztury Mónika jegyző

IV. napirendi pont
Ásotthalom és Öttömös Közoktatási Intézményfenntartó Társulására vonatkozó Társulási
megállapodás elfogadásának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 5. számú melléklete tartalmazza)
Petró Ferenc polgármester: az elmúlt hetek egyeztetéssel teltek, a tantestület, a
szakszervezet, a diákönkormányzat, és az iskolaszék is részt vett a tárgyalásokon. Az így
elkészült Társulási Szerződés egy alaposan átgondolt, több oldalról is jóváhagyott szerződés
lett, amely pénzügyi vonatkozásaiban hordozza az újdonságot, de szakmai szempontból, a
tanításban nem lesz változás.
Babarczi Antal bizottsági tag: sajnos az anyagot a bizottsági ülés előtt kapta meg és nem
volt módjában áttanulmányozni teljes részletességgel.
Polner Frigyesné bizottsági elnök: az előterjesztésben garanciákat lát a zavartalan
működésre.
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
Polner Frigyesné
bizottsági elnök: az Ásotthalom és Öttömös Közoktatási
Intézményfenntartó Társulására vonatkozó Társulási megállapodás elfogadásának
véleményezését szavazásra bocsátja:
A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság, 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással az előterjesztést
elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:
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58/2007. (VI.26.) PTB határozat
Tárgy:
Ásotthalom és Öttömös Közoktatási Intézményfenntartó Társulására vonatkozó
Társulási megállapodás elfogadásának véleményezése
Ásotthalom Község Képviselő-testületének Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottsága megtárgyalta
a tárgyi előterjesztést, és az alábbiak szerint dönt:

Határozat

1.) A Bizottság az írásbeli előterjesztésben foglaltakkal egyetért és alkalmasnak
tartja, hogy azt a Képviselő-testület megvitassa, és elfogadja.
2.) A Bizottság megbízza a Bizottság elnökét, hogy a Bizottsági határozatot
ismertesse a Képviselő-testülettel.
Határidő: 2007. június 26.
Felelős: Polner Frigyesné bizottsági elnök
Határozatról értesül:
1.) Polner Frigyesné bizottság elnöke
2.) Petró Ferenc polgármester
3.) Dr. Keresztury Mónika jegyző
A Település-, Vállalkozásfejlesztési és Mezőgazdasági Bizottsággal közös ülés 1615 véget
ért, a Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság önálló ülését az V. napirendi pont tárgyalásával
folytatja.
V. napirendi pont
Az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 2/2007. (II.16.) KT rendeletének
módosításának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 6. számú melléklete tartalmazza)
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Polner Frigyesné bizottsági elnök: felkéri Petró Ferenc polgármestert, hogy egészítse ki az
írásbeli előterjesztést.
Petró Ferenc polgármester: a módosítás szükségessé vált az önkormányzati költségvetést
befolyásoló pótelőirányzatok, valamint a saját hatáskörben végrehajtott változások miatt.
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
Polner Frigyesné bizottsági elnök: az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló
2/2007. (II.16.) KT rendeletének módosításának véleményezését szavazásra bocsátja:
A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság, 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az előterjesztést
elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:

59/2007. (VI.26.) PTB határozat
Tárgy: Az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 2/2007. (II.16.) KT rendeletének
módosításának véleményezése
Ásotthalom Község Képviselő-testületének Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottsága megtárgyalta
a tárgyi előterjesztést, és az alábbiak szerint dönt:

Határozat
1.) A Bizottság az írásbeli előterjesztésben foglaltakkal egyetért és alkalmasnak
tartja, hogy azt a Képviselő-testület megvitassa, és elfogadja.
2.) A Bizottság megbízza a Bizottság elnökét, hogy a Bizottsági határozatot
ismertesse a Képviselő-testülettel.
Határidő: 2007. június 26.
Felelős: Polner Frigyesné bizottsági elnök
Határozatról értesül:
1.) Polner Frigyesné bizottság elnöke
2.) Petró Ferenc polgármester
3.) Dr. Keresztury Mónika jegyző
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Több kérdés, hozzászólás bejelentés nem volt.
Polner Frigyesné bizottsági elnök megállapítja, hogy egyéb bejelentés, hozzászólás nem
hangzott el, így a Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság ülését 1600 órakor berekeszti.
Kmf.

Polner Frigyesné sk.
Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság
Bizottság elnöke

Marozsánné Balogh Mária sk.
jegyzőkönyv-vezető

