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Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének
Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottsága
20
2008. október 20-án 18 órakor megtartott nyílt ülésének

napirendje

1.) A Gazdasági és Munkaprogram végrehajtásáról szóló tájékoztató elfogadásának
véleményezése
2.) Az önkormányzati
véleményezése

vagyon

helyzetének

alakulásáról

szóló

tájékoztató

3.) Összintézményi szinten a 2006.-2008. közötti időben beadott pályázatokról szóló
beszámoló véleményezése
4.) A talajterhelési díjjal kapcsolatos szabályok megállapításáról szóló rendelet
megalkotásának véleményezése
5.) A magánszemélyek kommunális adójáról szóló rendelet megalkotásának
véleményezése
6.) Az ÁSOTT-TELSZO Nonprofit Kft. értékesítésére pályázat kiírásának
véleményezése
7.) A 2009. évi belső ellenőrzési terv véleményezése
8.) Az Önkormányzat tulajdonában lévő Ásotthalom, Bartók u. 31. szám alatti
ingatlan értékesítésére ismételt pályázat kiírásának véleményezése
9.) Az Önkormányzat tulajdonában lévő, Ásotthalom Dózsa Gy. u. 17. szám alatti
ingatlan értékesítésre ismételt pályázat kiírásának véleményezése
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Jegyzőkönyv
Készült Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi
Tulajdonosi Bizottsága 2008. október 20-án 1815 órakor megtartott nyílt ülésén.

és

A bizottsági ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme
Jelen van: 5 fő; Polner Frigyesné elnök, Babarczi Antal, Rózsa József, Tóth István, Dobák
Sándor és bizottsági tag
Távol maradt: 2 fő; Tóthné Vas Gabriella és Balog Ilona bizottsági tag (távolmaradásukat
jelezték)
Tanácskozási joggal meghívottak: Petró Ferenc polgármester, Dr. Karsai Éva jegyző,
Dr. Csúcs Áron titkársági osztályvezető, Bálintné Mityók Szilvia
gazdálkodási ügyintéző, Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselőtestületének, Bizottságainak tagjai és intézményeinek vezetői, Gajdánné
Szatmári Mára és Dr.Czabay Ilona könyvvizsgáló, Németh Attila ÁSOTTTELSZO Nonprofit Kft. ügyvezetője és Juhász Róbert belső ellenőr.
Tanácskozási joggal jelen van: Petró Ferenc polgármester, Dr. Karsai Éva jegyző, Dr.
Csúcs Áron titkársági osztályvezető, Bálintné Mityók Szilvia gazdálkodási
ügyintéző, Dr. Czabay Ilona könyvvizsgáló, Kiss Sándor és Kószó Tamás
képviselő és Németh Attila ÁSOTT-TELSZO Nonprofit Kft. ügyvezetője
valamennyi napirendi pont tárgyalásánál.

Jegyzőkönyv-vezető: Kószóné Kószó Aranka általános ügyintéző

Polner Frigyesné bizottsági elnök megnyitja a Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság ülését.
Megállapítja, hogy az ülésen 2 fő bizottsági tag nem jelent meg (Tóthné Vas Gabriella és
Balog Ilona távolmaradásukat előre jelezték), jelen van a bizottsági elnök és 4 fő bizottsági
tag, az ülés határozatképes.
A kiadott és a jegyzőkönyvhöz mellékelt (1.számú melléklet) meghívóban foglaltakat a
napirendi anyag kiküldése óta aktuálissá vált napirendi pontokkal kiegészítve, az alábbiak
szerint tesz javaslatot az ülés napirendjére:
Az ülés napirendje:
1.) A Gazdasági és Munkaprogram végrehajtásáról szóló tájékoztató elfogadásának
véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Írásos előterjesztés.)
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2.) Az önkormányzati vagyon helyzetének alakulásáról szóló tájékoztató véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Írásos előterjesztés.)
3.) Összintézményi szinten a 2006.-2008. közötti időben beadott pályázatokról szóló
beszámoló véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Írásos előterjesztés.)
4.) A talajterhelési díjjal kapcsolatos
megalkotásának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester

szabályok

megállapításáról

szóló

rendelet

(Írásos előterjesztés.)
5.) A magánszemélyek kommunális adójáról szóló rendelet megalkotásának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Írásos előterjesztés.)
6.) Az ÁSOTT-TELSZO Nonprofit Kft. értékesítésére pályázat kiírásának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Írásos előterjesztés.)
7.) A 2009. évi belső ellenőrzési terv véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Írásos előterjesztés.)
8.) Az Önkormányzat tulajdonában lévő Ásotthalom, Bartók u. 31. szám alatti ingatlan
értékesítésére ismételt pályázat kiírásának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Írásos előterjesztés.)
9.) Az Önkormányzat tulajdonában lévő, Ásotthalom Dózsa Gy. u. 17. szám alatti ingatlan
értékesítésre ismételt pályázat kiírásának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Írásos előterjesztés.)
Elmondja, hogy a Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság az ülés 1-6.) napirendi pontját a
Település-, Vállalkozásfejlesztési és Mezőgazdasági Bizottsággal közösen tárgyalja meg, ezt
követően a 7-9.) napirendi pontokat önállóan tárgyalja meg.
Az ülés napirendjére tett javaslatát szavazásra bocsátja.
A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság Polner Frigyesné bizottsági elnök javaslatát 5 igen
szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozza:
196/2008.(X.20.) PTB határozat
Tárgy: Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság 2008. október 20-i nyílt ülés napirendjének
megállapítása
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Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Tulajdonos
Bizottsága (továbbiakban: Bizottság) egyetért Polner Frigyesné bizottsági elnök
indítványával és az alábbiak szerint dönt:
A Bizottság 2008. október 20-án 1820 órakor nyílt ülést tart, melynek napirendjét az alábbiak
szerint állapítja meg:
1.) A Gazdasági és Munkaprogram végrehajtásáról szóló tájékoztató elfogadásának
véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
2.) Az önkormányzati vagyon helyzetének alakulásáról szóló tájékoztató véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
3.) Összintézményi szinten a 2006.-2008. közötti időben beadott pályázatokról szóló
beszámoló véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
4.) A talajterhelési díjjal kapcsolatos szabályok megállapításáról szóló rendelet
megalkotásának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
5.) A magánszemélyek kommunális
véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester

adójáról

szóló

rendelet

megalkotásának

6.) Az ÁSOTT-TELSZO Nonprofit Kft. értékesítésére pályázat kiírásának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
7.) A 2009. évi belső ellenőrzési terv véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
8.) Az Önkormányzat tulajdonában lévő Ásotthalom, Bartók u. 31. szám alatti ingatlan
értékesítésére ismételt pályázat kiírásának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
9.) Az Önkormányzat tulajdonában lévő, Ásotthalom Dózsa Gy. u. 17. szám alatti ingatlan
értékesítésre ismételt pályázat kiírásának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
A határozatról értesül:
1.) Polner Frigyesné PTB elnök
2.) Dr. Karsai Éva jegyző
3.) Petró Ferenc polgármester
4.) Irattár
A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság az ülés következő 1-6.) napirendi pontját a Település-,
Vállalkozásfejlesztési és Mezőgazdasági Bizottsággal közösen tárgyalja meg.
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I. Napirendi pont
A Gazdasági és Munkaprogram végrehajtásáról szóló tájékoztató elfogadásának
véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv 2. számú melléklete)

K é r d é s, h o z z á s z ó l á s:
Kiss Sándor képviselő: Véleménye szerint a lakosságot tájékoztatni kellene a Strandfürdő
beruházásról. A Testület és a Bizottságok többször is zárt ülésen tárgyaltak erről, a
lakosságnak is joga van a konkrét tényeket megismerni. Fontosnak tartja ezt azért is, mert a
lakossághoz több olyan információ is eljutott, mely a beruházással kapcsolatban
találgatásokra ad okot.
Petró Ferenc polgármester: Az írásos anyag nem tartalmazza, de a közmeghallgatáson
szóbeli tájékoztatást ad a fürdő beruházásról.
Dr. Karsai Éva jegyző: Személyeskedés nélkül, lehet a lakosságot tájékoztatni a zárt ülésen
történtekről. A fürdő beruházást a költségvetés is tartalmazza, mely nyilvános.
Kiss Sándor képviselő: Sok esetben indokolatlanul zárt ülésen tárgyalnak. Tudomása szerint
a költségvetést érintő, közpénz gazdálkodásával kapcsolatos kérdéseket általában nyílt
ülésen kellene megtárgyalni. A zárt ülésen hozott döntésekről tájékoztatást kellene adni a
nyílt ülésen, mely gyakran nem történik meg. Ebből az következik, hogy a zárt ülésen
történtekről – jelen esetben az Önkormányzat súlyos pénzügyi és egyéb problémáiról – a
lakosság nem tud, nem érez semmit. A lakosságnak joga van megtudni, hogy mi történik az
Önkormányzat gazdálkodásában, hogyan működik, milyen döntések születnek. A jövőben
jobban át kellene gondolni, hogy mely napirendek tárgyalása indokolt zárt ülésen.
Dr. Karsai Éva jegyző: Az utóbbi időben a Kht.-val és a fürdő beruházással kapcsolatos
ügyeket azért tárgyalták zárt ülésen, mert a személyes felelősségre vonás, az ügyvezető, a
polgármester úr személyét érintő dolgok is felvetődtek, nem csak a költségvetést érintően
alakult a vita.
Több kérdés, hozzászólás nem volt Polner Frigyesné PTB elnök javasolja, hogy a Bizottság
támogassa a Gazdasági és Munkaprogram végrehajtásáról szóló tájékoztató Képviselőtestület által történő megvitatását és elfogadását, melyet szavazásra bocsát.
A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság a javaslattal egyetért és 5
ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

igen szavazattal,

197/2008.(X.20.)PTB határozat
Tárgy: A Gazdasági és Munkaprogram végrehajtásáról szóló tájékoztató elfogadásának
véleményezése
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Határozat

Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Tulajdonosi
Bizottsága (továbbiakban: Bizottság) Petró Ferenc polgármester tárgyi előterjesztését
véleményezte, és az alábbi határozatot hozza:
1.) A Bizottság egyetért az írásbeli előterjesztésben foglaltakkal, és alkalmasnak
tartja, hogy azt a Képviselő-testület megvitassa, és e l f o g a d j a .
2.) A Bizottság megbízza a Bizottság elnökét, hogy a Bizottsági határozatot ismertesse a
Képviselő-testülettel.
Határidő: 2008.október 22.
Felelős: Polner Frigyesné PTB elnök

A határozatról értesülnek:
1.)
2.)
3.)
4.)

Polner Frigyesné PTB elnök
Petró Ferenc polgármester
Dr. Karsai Éva jegyző
Irattár

II. Napirendi pont
Az önkormányzati vagyon helyzetének alakulásáról szóló tájékoztató véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv 3. számú melléklete)

K é r d é s, h o z z á s z ó l á s:
Babarczi Antal TVMB elnök, PTB tag: A tájékoztatóból kiderül, hogy csökken az
Önkormányzat vagyona. Ez abból következi, hogy az értékcsökkenés nagyobb, mint a
beruházás.
Több hozzászólás, kérdés nem volt, Polner Frigyesné PTB elnök javasolja, hogy a Bizottság
támogassa az önkormányzati vagyon helyzetének alakulásáról szóló tájékoztató Képviselőtestület által történő megvitatását és elfogadását, melyet szavazásra bocsát.
A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság a javaslattal egyetért és
ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

5 igen szavazattal,
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198/2008.(X.20.) PTB határozat
Tárgy: Az önkormányzati vagyon helyzetének alakulásáról szóló tájékoztató véleményezése
Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Tulajdonosi
Bizottsága (továbbiakban: Bizottság) Petró Ferenc polgármester tárgyi előterjesztését
véleményezte, és az alábbi határozatot hozza:
1.) A Bizottság egyetért az írásbeli előterjesztésben foglaltakkal, és alkalmasnak
tartja, hogy azt a Képviselő-testület megvitassa, és e l f o g a d j a .
2.) A Bizottság megbízza a Bizottság elnökét, hogy a Bizottsági határozatot ismertesse a
Képviselő-testülettel.
Határidő: 2008. október 22.
Felelős: Polner Frigyesné PTB elnök

A határozatról értesülnek:
1.)
2.)
3.)
4.)

Polner Frigyesné PTB elnök
Petró Ferenc polgármester
Dr. Karsai Éva jegyző
Irattár

III. Napirendi pont
Összintézményi szinten a 2006.-2008. közötti időben beadott pályázatokról szóló
beszámoló véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv 4. számú melléklete)

K é r d é s, h o z z á s z ó l á s:
Babarczi Antal TVMB elnök, PTB tag: Meglepő számára, hogy ennyire kevés pályázatot
nyújtottak be. Korábban volt olyan testületi határozat, hogy a pályázatokhoz szükséges
önerő biztosítása érdekében mindent tegyenek meg.
Petró Ferenc polgármester: Hosszabb időszak volt, amikor csak a hazai forrásokra lehetett
pályázni, mert az EU-s pályázatok késtek, ezek többnyire ebben az évben indultak el.
.

8

Több kérdés, hozzászólás nem volt, Polner Frigyesné PTB elnök javasolja, hogy a Bizottság
támogassa a 2006.-2008. közötti időben összintézményi szinten beadott pályázatokról szóló
beszámoló Képviselő-testület által történő megvitatását és elfogadását, melyet szavazásra
bocsát.
A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság a javaslattal egyetért és 5 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
199/2008.(X.20.)PTB határozat
Tárgy: Összintézményi szinten a 2006.-2008. közötti időben beadott pályázatokról szóló
beszámoló véleményezése
Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Tulajdonosi
Bizottsága (továbbiakban: Bizottság) Petró Ferenc polgármester tárgyi előterjesztését
véleményezte, és az alábbi határozatot hozza:
1.) A Bizottság egyetért az írásbeli előterjesztésben foglaltakkal, és alkalmasnak
tartja, hogy azt a Képviselő-testület megvitassa, és e l f o g a d j a .
2.) A Bizottság megbízza a Bizottság elnökét, hogy a Bizottsági határozatot ismertesse a
Képviselő-testülettel.
Határidő: 2008. október 22.
Felelős: Polner Frigyesné PTB elnök

A határozatról értesülnek:
1.)
2.)
3.)
4.)

Polner Frigyesné PTB elnök
Petró Ferenc polgármester
Dr. Karsai Éva jegyző
Irattár

IV. Napirendi pont
A talajterhelési díjjal kapcsolatos
megalkotásának véleményezése

szabályok

megállapításáról

Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv 5. számú melléklete)

szóló

rendelet
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K é r d é s, h o z z á s z ó l á s:
Babarczi Antal TVMB elnök, PTB tag: Kérdése, hogy miért érdemes közmeghallgatás
keretében tárgyalni a napirendet?
Dr. Karsai Éva jegyző: A lakosságot teljeskörűen tájékoztatni kell a helyi rendeletekről is.
A talajterhelési díjjal kapcsolatos szabályok megállapításáról szóló rendelet-tervezet és a
magánszemélyek kommunális adójáról szóló is közvetlenül érinti a lakosságot, ezért is
fontos, hogy legyen idejük felkészülni a rendeletek hatályba lépéséig, 2009. január 1-ig.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, Polner Frigyesné PTB elnök szavazásra bocsátja, hogy a
Bizottság támogassa a talajterhelési díjjal kapcsolatos szabályok megállapításáról szóló
rendelet Képviselő-testület által történő megvitatását és elfogadását.
A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság a javaslattal egyetért és 5 igen szavazattal,
ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:
200/2008.(X.20.)PTB határozat
Tárgy: A talajterhelési díjjal kapcsolatos szabályok megállapításáról szóló rendelet
megalkotásának véleményezése
Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Tulajdonosi
Bizottsága (továbbiakban: Bizottság) Petró Ferenc polgármester tárgyi előterjesztését
véleményezte, és az alábbi határozatot hozza:
1.) A Bizottság egyetért az írásbeli előterjesztésben foglaltakkal, és alkalmasnak
tartja, hogy azt a Képviselő-testület megvitassa, és e l f o g a d j a .
2.) A Bizottság megbízza a Bizottság elnökét, hogy a Bizottsági határozatot ismertesse a
Képviselő-testülettel.
Határidő: 2008. október 22.
Felelős: Polner Frigyesné PTB elnök

A határozatról értesülnek:
1.)
2.)
3.)
4.)

Polner Frigyesné PTB elnök
Petró Ferenc polgármester
Dr. Karsai Éva jegyző
Irattár
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V. Napirendi pont
A magánszemélyek kommunális adójáról szóló rendelet megalkotásának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv 6. számú melléklete)

Petró Ferenc polgármester: Kiegészítésében elmondja, hogy korábbi üléseken már többször
is tárgyaltak a kommunális adó emelés szükségességéről. A rendelet-tervezet ennek
megfelelően készült el.
K é r d é s, h o z z á s z ó l á s:
Babarczi Antal TVMB elnök, PTB tag: A magánszemélyek kommunális adóját azért kell
emelni, hogy az Önkormányzat hitelt tudjon felvenni. A Testület korábban a helyi adók
megállapításánál és a közüzemi díjak emelésénél is mindig tekintettel volt a lakosság
teherbíró képességére. Pont most, amikor az ország is olyan gazdasági helyzetben, hogy a
közterheket igyekeznek átütemezni, még inkább tovább szándékoznak a lakosság terhelni.
Nem ért egyet az előterjesztéssel és az említettek miatt nem támogatja az adó emelést.
Petró Ferenc polgármester: A kommunális adó mértékét nem csak a hitelfelvétel miatt
szükséges megemelni, hanem a település fejlesztése érdekében is. Amikor az adóemelést
betervezték, még nem tudták, hogy az ország ilyen gazdasági helyzetbe fog kerülni. Tudja,
hogy a lakosságot nem kellene tovább terhelni, de nincs más választásuk.
Több kérdés, hozzászólás nem volt Polner Frigyesné PTB elnök szavazásra bocsátja, hogy a
Bizottság támogassa a magánszemélyek kommunális adójáról szóló rendelet Képviselőtestület által történő megvitatását és elfogadását.
A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság a javaslatot 3 igen, 2 nem szavazattal – minősített
többség hiányában – nem fogadta el, és az alábbi határozatot hozta:
201/2008.(X.20.)PTB határozat
Tárgy: A magánszemélyek kommunális adójáról szóló rendelet megalkotásának
véleményezése
Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Tulajdonosi
Bizottsága (továbbiakban: Bizottság) Petró Ferenc polgármester tárgyi előterjesztését
véleményezte, és az alábbi határozatot hozza:
1.) A Bizottság az írásbeli előterjesztésben foglaltakkal nem ért egyet és nem tartja
alkalmasnak, 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: 2008. október 22.
Felelős: Polner Frigyesné PTB elnök

A határozatról értesülnek:
1.)
2.)
3.)
4.)

Polner Frigyesné PTB elnök
Petró Ferenc polgármester
Dr. Karsai Éva jegyző
Irattár

VI. Napirendi pont
Az ÁSOTT-TELSZO Nonprofit Kft. értékesítésére pályázat kiírásának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv 7. számú melléklete)

Petró Ferenc polgármester: Kiegészítésében elmondja, hogy a zárt ülésen már szó volt az
ÁSOTT-TELSZO Nonprofit Kft. jelenlegi pénzügyi helyzete miatt nincs lehetőség az
értékesítésre. Javasolja, hogy erre vonatkozóan a Bizottságok ne támogassák a pályázat
kiírását.
K é r d é s, h o z z á s z ó l á s:
Dr. Czabay Ilona könyvvizsgáló: Júniusban, amikor szóba került a Kht. értékesítésének
lehetősége, az akkori eredmények alapján még nem lehetett tudni, hogy ez akadályba fog
ütközni és a saját tőke értéke a jegyzett tőke 50 %-a alá esik. Mindez csak a beszámoló
elkészültével, a tényszámok alapján állapítható meg, senki nem tudja előre megmondani,
hogy ez hogyan alakul. Amennyiben október végére, november elejére az intézkedések
hatására pozitívabbá válik az eredmény, akkor napirendre kerülhet a Kft. értékesítésére
vonatkozó pályázat kiírása. A jelenlegi szeptember 30-i állapot alapján ez most nem
lehetséges.
Dobák Sándor PTB, TVMB tag: Kérdése, hogy kötelezettség növekedésére nem kell
számítani?
Dr. Czabay Ilona könyvvizsgáló: Meggondolandó, hogy a Kft. 1.411 e forint helyi adó
kötelezettségét, ha az Önkormányzat elengedi, az akkor bevételként könyvelhető le. A helyi
adó kötelezettség nem a teljes összegében költség, mert a fizetési kötelezettség
– március 15. és szeptember 15. – nem lezárt évhez kapcsolódik. Amennyiben október 31-re

12
minden lekönyvelésre kerül és az Önkormányzat könyvvizsgálója nyilatkozik arról, hogy az
adófizetési kötelezettség elengedésének milyen hatása van az Önkormányzat
költségvetésére, akkor annak függvényében dönthetnek a Kft. értékesítéséről.
Dobák Sándor PTB, TVMB tag: Eddig azon dolgoztak, hogy a Kft-t értékesíteni tudják,
költöttek a felértékelésre is. Most kell kiderülni annak, hogy ez mégsem lehetséges?
Dr. Czabay Ilona könyvvizsgáló: Az augusztus 31-i mérleg adatokkal és figyelembe véve
a szeptemberi adatokat is, a Kft. értékesítését még meghirdetni sem tanácsolja. Pozitív tőke
esetén – mint az május 29-én 552 e forint volt –, meghirdethető lett volna, de a saját tőkét
meghaladó negatívummal nem lehet meghirdetni. Ha november 15-re készül egy új
beszámoló és láthatók lesznek az értékadatok, akkor ismét napirendre lehet tűzni az
értékesítést. Ehhez hozzá tartozik, hogy a mérleg adatoknak hitelesnek kell lenni, akkor a
fennálló kötelezettségek végett a szállítók és vevők felé az értesítőket ki kell küldeni, mert a
kötelezettségeket egyeztetni kell. Vagyis az adatok akkor hitelesek, ha a követelések és
kötelezettségek egyeztetése megtörtént, az értékesítés csak ezt követően lesz meghirdethető.
Dobák Sándor PTB, TVMB tag: Ismételten nem kaptak hiteles tájékoztatást, amikor
elindították a Kft. értékesítését.
Dr. Czabay Ilona könyvvizsgáló: Júniusban nem tudta megmondani, hogy a számlák és a
végkielégítések kifizetését követően milyen eredmény várható majd, a Kht-nak nem volt
meg az I-VIII. havi könyvelése. Ha október 31-i mérlegadatokat meg akarják tudni, akkor
már most meg kell kezdeni a követelések és kötelezettségek egyeztetését. Várhatóan az
említett bérleti díjból származó bevétel – mely költségek nélküli – kedvezően befolyásolja a
számadatokat. A tőke összegének mindenképpen pozitívnak kell lenni, mert a jegyzett tőke
50 %-át meg kell haladnia, ellenkező esetben a tulajdonosnak törvényi kötelezettsége a
tőkepótlásról gondoskodni. Be kell szerezni a szállítók nyilatkozatait, rendezni kell a
közhasznú tevékenységből adódó, APEH felé fennálló kötelezettséget is.
Babarczi Antal TVMB elnök, PTB tag: Jobban jártak volna, ha már tavasszal felszámolták
volna a Kht.
Dr. Czabay Ilona könyvvizsgáló: A felszámolás is akadályba ütközött volna, mert akkor is
jelentős szállítói tartozás állt fent. Tavasszal is ugyanez a helyzet volt, mert a
kötelezettségeket egyösszegben kifizetni nem lehetett. Azt tervezték, hogy letelnek a
kötelezettségek, és akkor a Kft. megszüntethető lesz. Az Önkormányzat könyvvizsgálója is
támogatta ezt az elképzelést.
Babarczi Antal TVMB elnök, PTB tag: Igen, ez volt a terv, de az Önkormányzatnak
mindez havi 1 millió forintba kerül.
Dr. Czabay Ilona könyvvizsgáló: Eddig nem kapott arra megbízást, hogy novemberre
hiteles beszámolót készítsen. Ha erre igény van, akkor külön díjazás nélkül elkészíti, de az
egyenleg értesítőket kéri.
Dr. Karsai Éva jegyző: Az elhangzottak szerint a Képviselő-testület a Kft. értékesítésével
kapcsolatos pályázat kiírásáról csak novemberben tud dönteni, melyhez szükséges a hiteles
beszámoló. Kéri a Könyvvizsgáló Asszonyt, hogy október 31-i fordulónappal készítse azt
el.
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Dr. Czabay Ilona könyvvizsgáló: November 16-ig el tudja azt készíteni, de kéri ehhez a
kötelezettségek leigazolását. A novemberi testületi ülésre így beterjeszthető lesz az
értékesítés.
Petró Ferenc polgármester: Javasolja, hogy Képviselő-testület az ÁSOTT-TELSZO
Nonprofit Kft. értékesítéséről a pénzügyi adatok tükrében a novemberi ülésen döntsön.
Babarczi Antal TVMB elnök, PTB tag: A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek,
hogy a Kft. értékesítésére ne írják most ki a pályázatot, hanem az október végi
mérlegadatok ismeretében a novemberi testületi ülésen döntsenek erről.
Dr. Czabay Ilona könyvvizsgáló: A jelenlegi beszámolóban eredményt rontó a
munkavállalóknak kifizetett végkielégítések és egyéb járandóságok 1 millió forint körüli
összege, melyet a Kht. átszámlázás nélkül vállalt fel. A betegállományból visszajövő Kht.
dolgozó végkielégítésének kifizetése tovább rontja az eredményt, mely a bérleti díj
bevételből nem biztos, hogy ellentételezhető lesz.
Babarczi Antal TVMB elnök, PTB tag: Az Önkormányzat jobban járna, ha valaki
megindítaná a felszámolási eljárás. Ezt már a tavasszal is megtehették volna, azóta már 6
millió forint veszteséget termelt a Kht. és még rosszabb helyzetben vannak.
Dr. Czabay Ilona könyvvizsgáló: Az Önkormányzat számára a felszámolási eljárás sem
lenne kedvezőbb, mert a fennálló tartozásokért, kötelezettségekért 100 %-ban, egy
személyes tulajdonosként felelős. Mindezt Dr. Lippai Pál ügyvéd úr is leírta egy korábbi
levelében.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, Polner Frigyesné PTB elnök összefoglalva az
elhangzottakat, szavazásra bocsátja a határozati javaslat módosítására vonatkozó alábbi
javaslatot:
„1.) A Képviselő-testület az ÁSOTT-TELSZO Nonprofit Kft. értékesítéséről a
pénzügyi adatok tükrében 2008. novemberben fog dönteni.
Határidő: 2008. novemberi testületi ülés
Felelős: Petró Ferenc polgármester”
A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság a módosító javaslattal 5 igen szavazattal, ellenszavazat
nélkül elfogadta.
Polner Frigyesné PTB elnök szavazásra bocsátja hogy a Bizottság az előzőekben elfogadott
módosítással együtt támogassa az ÁSOTT-TELSZO Nonprofit Kft. értékesítésére pályázat
kiírására vonatkozó előterjesztés
Képviselő-testület által történő megvitatását és
elfogadását.
A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság a javaslattal egyetért és 5 igen szavazattal,
ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:
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202/2008.(X.20.)PTB határozat
Tárgy:

Az ÁSOTT-TELSZO
véleményezése

Nonprofit

Kft.

értékesítésére

pályázat

kiírásának

Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Tulajdonosi
Bizottsága (továbbiakban: Bizottság) Petró Ferenc polgármester tárgyi előterjesztését
véleményezte, és az alábbi határozatot hozza:
1.) A Bizottság az írásbeli előterjesztésben foglaltakkal egyetért.
2.) A Bizottság a határozati javaslatot az alábbiakra javasolja módosítani:
„1.) A Képviselő-testület az ÁSOTT-TELSZO Nonprofit Kft. értékesítéséről a
pénzügyi adatok tükrében 2008. novemberben fog dönteni.
Határidő: 2008. novemberi testületi ülés
Felelős: Petró Ferenc polgármester”
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: 2008. október 22.
Felelős: Polner Frigyesné PTB elnök

A határozatról értesülnek:
1.)
2.)
3.)
4.)

Polner Frigyesné PTB elnök
Petró Ferenc polgármester
Dr. Karsai Éva jegyző
Irattár

A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság a Település-, Vállalkozásfejlesztési és Mezőgazdasági
Bizottsággal együtt megtartott ülése 1900 órakor véget ért.
A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság önállóan folytatja az ülést.
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VII. Napirendi pont
A 2009. évi belső ellenőrzési terv véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv 8. számú melléklete)

K é r d é s, h o z z á s z ó l á s:
Babarczi Antal TVMB elnök, PTB tag: Kérdése, hogy a civil szervezeteknél jogosultak
belső ellenőrzés végzésére?
Dr. Karsai Éva jegyző: Az ellenőrzés nem a civil szervezetek gazdálkodására irányul,
hanem az Önkormányzat által a civil szervezeteknek nyújtott támogatás szabályszerűségére,
a támogatás felhasználásával eddig is elszámoltak a szervezetek.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, Polner Frigyesné PTB elnök szavazásra bocsátja, hogy
a Bizottság támogassa a 2009. évi belső ellenőrzési terv Képviselő-testület által történő
megvitatását és elfogadását.
A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság a javaslattal egyetért és 5 igen szavazattal,
ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:
203/2008.(X.20.)PTB határozat
Tárgy: A 2009. évi belső ellenőrzési terv véleményezése
Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Tulajdonosi
Bizottsága (továbbiakban: Bizottság) Petró Ferenc polgármester tárgyi előterjesztését
véleményezte, és az alábbi határozatot hozza:
1.) A Bizottság egyetért az írásbeli előterjesztésben foglaltakkal, és alkalmasnak
tartja, hogy azt a Képviselő-testület megvitassa, és e l f o g a d j a .
2.) A Bizottság megbízza a Bizottság elnökét, hogy a Bizottsági határozatot ismertesse a
Képviselő-testülettel.
Határidő: 2008. október 22.
Felelős
Polner Frigyesné PTB elnök

A határozatról értesülnek:
1.)
2.)
3.)
4.)

Polner Frigyesné PTB elnök
Dr. Karsai Éva jegyző
Petró Ferenc polgármester
Irattár
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VIII. Napirendi pont
Az Önkormányzat tulajdonában lévő Ásotthalom, Bartók u. 31. szám alatti ingatlan
értékesítésére ismételt pályázat kiírásának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv 9. számú melléklete)

Kérdés hozzászólás nem volt, Polner Frigyesné PTB elnök szavazásra bocsátja, hogy a
Bizottság támogassa az Önkormányzat tulajdonában lévő Ásotthalom, Bartók u. 31. szám
alatti ingatlan értékesítésére ismételt pályázat kiírására vonatkozó előterjesztés Képviselőtestület által történő megvitatását és elfogadását.
A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság a javaslattal egyetért és 5 igen szavazattal,
ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:
204/2008.(X.20.)PTB határozat
Tárgy: Az Önkormányzat tulajdonában lévő Ásotthalom, Bartók u. 31. szám alatti ingatlan
értékesítésére ismételt pályázat kiírásának véleményezése
Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Tulajdonosi
Bizottsága (továbbiakban: Bizottság) Petró Ferenc polgármester tárgyi előterjesztését
véleményezte, és az alábbi határozatot hozza:
1.) A Bizottság egyetért az írásbeli előterjesztésben foglaltakkal, és alkalmasnak
tartja, hogy azt a Képviselő-testület megvitassa, és e l f o g a d j a .
2.) A Bizottság megbízza a Bizottság elnökét, hogy a Bizottsági határozatot ismertesse
a Képviselő-testülettel.
Határidő: 2008. október 22.
Felelős: Polner Frigyesné PTB elnök

A határozatról értesülnek:
1.) Polner Frigyesné PTB elnök
2.) Petró Ferenc polgármester
3.) Dr. Karsai Éva jegyző
4.) Irattár
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IX. Napirendi pont
Az Önkormányzat tulajdonában lévő, Ásotthalom Dózsa Gy. u. 17. szám alatti ingatlan
értékesítésre ismételt pályázat kiírásának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv 10. számú melléklete)

Kérdés hozzászólás nem volt, Polner Frigyesné PTB elnök szavazásra bocsátja, hogy a
Bizottság támogassa az Önkormányzat tulajdonában lévő, Ásotthalom, Dózsa Gy. u. 17.
szám alatti ingatlan értékesítésre ismételt pályázat kiírására vonatkozó előterjesztés
Képviselő-testület által történő megvitatását és elfogadását.
A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság a javaslattal egyetért és 5 igen szavazattal,
ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:
205/2008.(X.20.)PTB határozat
Tárgy: Az Önkormányzat tulajdonában lévő, Ásotthalom Dózsa Gy. u. 17. szám alatti
ingatlan értékesítésre ismételt pályázat kiírásának véleményezése
Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Tulajdonosi
Bizottsága (továbbiakban: Bizottság) Petró Ferenc polgármester tárgyi előterjesztését
véleményezte, és az alábbi határozatot hozza:
1.) A Bizottság egyetért az írásbeli előterjesztésben foglaltakkal, és alkalmasnak
tartja, hogy azt a Képviselő-testület megvitassa, és e l f o g a d j a .
2.) A Bizottság megbízza a Bizottság elnökét, hogy a Bizottsági határozatot ismertesse
a Képviselő-testülettel.
Határidő: 2008. október 22.
Felelős: Polner Frigyesné PTB elnök

A határozatról értesülnek:
1.)
2.)
3.)
4.)

Polner Frigyesné PTB elnök
Petró Ferenc polgármester
Dr. Karsai Éva jegyző
Irattár
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Több napirend, bejelentés nem volt, Polner Frigyesné PTB elnök a Pénzügyi és Tulajdonosi
Bizottság ülését 1910órakor berekesztette.

Kmf.

Polner Frigyesné
PTB elnök

Kószóné Kószó Aranka
jegyzőkönyv-vezető

