Jegyzőkönyv
Készült Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és
Tulajdonosi Bizottsága 2009. január 19-én 1500 órakor megtartott nyílt ülésén.
A bizottsági ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme
Jelen van: 4 fő; Polner Frigyesné elnök, Rózsa József, Tóth István és Balog Ilona
bizottsági tag
Távol maradt: 3 fő; Dobák Sándor bizottsági tag, Tóthné Vas Gabriella bizottsági tag
(távolmaradásukat előre jelezték), valamint Babarczi Antal képviselő
(késését előre jelezte.)
Tanácskozási joggal meghívottak: Petró Ferenc polgármester, Dr. Karsai Éva
jegyző, Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének,
Bizottságainak tagjai és intézményeinek vezetői, Bálintné Mityók
Szilvia gazdálkodási ügyintéző, Németh Attila ÁSOTT-TELSZO
Nonprofit Kft. ügyvezetője
Tanácskozási joggal jelen van: Petró Ferenc polgármester, Dr. Karsai Éva jegyző,
Bálintné Mityók Szilvia gazdálkodási ügyintéző, Farkas Mátyás
képviselő, Fröhlich András, Berta Antal és Túrú Tibor TVMB tagok,
Fackelmann István alpolgármester, Kiss Sándor képviselő, Kása
Gabriella tagintézmény vezetője
Jegyzőkönyv-vezető: Sáringerné Gora Katalin gazdálkodási ügyintéző
Polner Frigyesné bizottsági elnök megnyitja a Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság nyílt
ülését.
Megállapítja, hogy az ülésen jelen van a bizottsági elnök és 3 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 ponttal kiegészítve, az
alábbiak szerint tesz javaslatot a nyílt ülés napirendjére:
Az ülés napirendje:
1.) A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság 2009. évi munkatervének megállapítása
Előadó: Polner Frigyesné PTB elnök
2.) Az Önkormányzat tulajdonában lévő, Ásotthalom, Bartók u. 31. szám alatti
ingatlan értékesítésére kiírt pályázat elbírálásának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
3.) Az Önkormányzat tulajdonában lévő Ásotthalom, Bartók u. 31. szám alatti
ingatlan értékesítésére pályázat kiírásának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
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4.) Az Önkormányzat tulajdonában lévő Ásotthalom, Felszabadulás u. 26. szám
alatti ingatlan értékesítésére kiírt pályázat elbírálásának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
5.) Az Önkormányzat tulajdonában lévő Ásotthalom, Felszabadulás u. 26. szám
alatti ingatlan értékesítésre pályázat kiírásának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
6.) Az Önkormányzat tulajdonában lévő Béke utca 10/A. szám alatti ingatlan
értékesítésére kiírt pályázat elbírálásának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
7.) Az Önkormányzat tulajdonában lévő Béke utca 10/A. szám alatti ingatlan
értékesítésére pályázat kiírásának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
8.) Az Önkormányzat aktuális pénzügyi
véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester

helyzetéről

szóló

tájékoztató

9.) ÁSOTT-TELSZO Nonprofit Kft. aktuális pénzügyi helyzetéről szóló tájékoztató
véleményezése
Előadó: Németh Attila ügyvezető
10.)Az ÁSOTT-TELSZO Nonprofit Kft. kis- és nagy értékű tárgyi eszközeinek
értékesítéséről szóló tájékoztató véleményezése
Előadó: Németh Attila ügyvezető
11.)Magirus tűzoltó gépjármű, az Ásotthalom Községi Önkéntes Tűzoltó Egyesület
részére történő átadásának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
12.)Egyéb bejelentések
Az ülés napirendjére tett javaslatát szavazásra bocsátja.
A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság Polner Frigyesné bizottsági elnök javaslatát 4
igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozza:

5/2009.(I.19.) PTB határozat
Tárgy: A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság 2009. január 19-i nyílt ülés napirendjének
megállapítása
Határozat
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Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Tulajdonosi
Bizottsága (továbbiakban Bizottság) egyetért Polner Frigyesné bizottsági elnök
indítványával és az alábbiak szerint dönt:
A Bizottság 2009. január 19-én 1500 órakor nyílt ülést tart, melynek napirendjét az
alábbiak szerint állapítja meg:
1.) A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság 2009. évi munkatervének megállapítása
Előadó: Polner Frigyesné PTB elnök
2.) Az Önkormányzat tulajdonában lévő, Ásotthalom, Bartók u. 31. szám alatti
ingatlan értékesítésére kiírt pályázat elbírálásának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
3.) Az Önkormányzat tulajdonában lévő Ásotthalom, Bartók u. 31. szám alatti
ingatlan értékesítésére pályázat kiírásának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
4.) Az Önkormányzat tulajdonában lévő Ásotthalom, Felszabadulás u. 26. szám
alatti ingatlan értékesítésére kiírt pályázat elbírálásának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
5.) Az Önkormányzat tulajdonában lévő Ásotthalom, Felszabadulás u. 26. szám
alatti ingatlan értékesítésre pályázat kiírásának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
6.) Az Önkormányzat tulajdonában lévő Béke utca 10/A. szám alatti ingatlan
értékesítésére kiírt pályázat elbírálásának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
7.) Az Önkormányzat tulajdonában lévő Béke utca 10/A. szám alatti ingatlan
értékesítésére pályázat kiírásának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
8.) Az Önkormányzat aktuális pénzügyi
véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester

helyzetéről

szóló

tájékoztató

9.) ÁSOTT-TELSZO Nonprofit Kft. aktuális pénzügyi helyzetéről szóló
tájékoztató véleményezése
Előadó: Németh Attila ügyvezető
10.) Az ÁSOTT-TELSZO Nonprofit Kft. kis- és nagy értékű tárgyi eszközeinek
értékesítéséről szóló tájékoztató véleményezése
Előadó: Németh Attila ügyvezető
11.) Magirus tűzoltó gépjármű, az Ásotthalom Községi Önkéntes Tűzoltó Egyesület
részére történő átadásának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
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12.) Egyéb bejelentések
A határozatról értesül:
1.) Polner Frigyesné PTB elnök
2.) Dr. Karsai Éva jegyző
3.) Petró Ferenc polgármester
4.) Irattár
Elmondja, hogy a Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság 1.) – 8. ) napirendi pontokat
önállóan tárgyalja, a 9.) – 12.) napirendi pontokat a Település-,
Vállalkozásfejlesztési és Mezőgazdasági Bizottsággal közösen tárgyalja.

I. Napirendi pont
A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság 2009. évi munkatervének megállapítása
Előadó: Polner Frigyesné PTB elnök
(Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 2. számú melléklete tartalmazza)
Polner Frigyesné PTB elnök: Kiegészítésként elmondja, hogy a Bizottság 2009. évi
munkaterve a Képviselő-testület által jóváhagyott munkatervhez igazodik. A
munkatervben önálló napirendi pontként felvették a 2008-as gépjármű ellenőrzés
utóellenőrzését, a belső ellenőri beszámolót, valamint a Településüzemeltetési és
Műszaki Szolgálat tájékoztatóját.
Kéri a jelenlévőket, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban mondják el véleményüket,
javaslataikat.
Vélemény, javaslat, hozzászólás nem volt.
Polner Frigyesné PTB elnök javasolja a Bizottságnak, hogy a 2009. évi munkatervét
fogadja el, melyet szavazásra bocsát.
A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság a javaslattal egyetért és 4 igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
6/2009. (I.19.) PTB határozat
Tárgy: A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság 2009. évi munkatervének megállapítása
Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Tulajdonosi
Bizottsága a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzat 10. §. (3) bekezdése
és 31.§ (2) bekezdése alapján a 2009. évi munkatervét a határozat mellékletében
foglaltak szerint állapítja meg.
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A munkatervet kapják:
1.) Az SZMSZ 10. §. (2) bek. szerintiek
2.) Irattár

II. Napirendi pont
Az Önkormányzat tulajdonában lévő, Ásotthalom, Bartók u. 31. szám alatti
ingatlan értékesítésére kiírt pályázat elbírálásának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv 3. számú melléklete)
Petró Ferenc polgármester: Az írásos előterjesztést nem kívánja kiegészíteni
Polner Frigyesné PTB elnök: Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy pályázat nem érkezett
be.
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
Polner Frigyesné PTB elnök szavazásra bocsátja, hogy a Bizottság tekintse
eredménytelennek az Ásotthalom Bartók u. 31. szám alatti ingatlan értékesítésére kiírt
pályázatot.
A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság a javaslattal egyetért és 4 igen szavazattal,
ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:
7/2009. (I.19.) PTB határozat
Tárgy: Az Önkormányzat tulajdonában lévő, Ásotthalom, Bartók u. 31. szám alatti
ingatlan értékesítésére kiírt pályázat elbírálásának véleményezése
Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Tulajdonosi
Bizottsága (továbbiakban: Bizottság) véleményezte Petró Ferenc polgármester tárgyi
előterjesztését 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: azonnal
Felelős: Polner Frigyesné PTB elnök
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A határozatról értesülnek:
1.) Polner Frigyesné PTB elnök
2.) Dr. Karsai Éva jegyző
3.) Petró Ferenc polgármester
4.) Irattár

III. Napirendi pont
Az önkormányzat tulajdonában lévő, Ásotthalom, Bartók u. 31. sz. alatti ingatlan
értékesítésére pályázat kiírásának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv 4. számú melléklete)
Petró Ferenc polgármester: A napirendi pontot nem kívánja kiegészíteni.
Vélemény, hozzászólás nem volt.
Polner Frigyesné PTB elnök szavazásra bocsátja, hogy a Bizottság az Ásotthalom,
Bartók u. 31. szám alatti ingatlan értékesítésére új pályázatot írjon ki.
A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság a javaslattal egyetért és 4 igen szavazattal,
ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza:
8/2009. (I.19.) PTB határozat
Tárgy: Az Önkormányzat tulajdonában lévő, Ásotthalom, Bartók u. 31. szám alatti
ingatlan értékesítésére pályázat kiírásának véleményezése
Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Tulajdonosi
Bizottsága (továbbiakban: Bizottság) véleményezte Petró Ferenc polgármester tárgyi
előterjesztését 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: azonnal
Felelős: Polner Frigyesné PTB elnök
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A határozatról értesülnek:
1.) Polner Frigyesné PTB elnök
2.) Dr. Karsai Éva jegyző
3.) Petró Ferenc polgármester
4.) Irattár

IV. Napirendi pont
Az Önkormányzat tulajdonában lévő Ásotthalom, Felszabadulás u. 26. szám alatti
ingatlan értékesítésére kiírt pályázat elbírálásának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv 5. számú melléklete)
Petró Ferenc polgármester: Az írásos előterjesztést nem kívánja kiegészíteni.
Polner Frigyesné PTB elnök: Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy pályázat nem érkezett
be.
A napirendi ponttal kapcsolatban kiegészítés, kérdés, vélemény nem hangzott el.
Polner Frigyesné PTB elnök szavazásra bocsátja, hogy a Bizottság az Ásotthalom,
Felszabadulás u. 26. szám alatti ingatlan értékesítésére kiírt pályázatot tekintse
eredménytelennek.
A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság a javaslattal egyetért és 4 igen szavazattal,
ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta:
9/2009. (I.19.) PTB határozat
Tárgy: Az Önkormányzat tulajdonában lévő, Ásotthalom, Felszabadulás u. 26. szám
alatti ingatlan értékesítésére kiírt pályázat elbírálásának véleményezése
Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Tulajdonosi
Bizottsága (továbbiakban: Bizottság) véleményezte Petró Ferenc polgármester tárgyi
előterjesztését 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.
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Határidő: azonnal
Felelős: Polner Frigyesné PTB elnök
A határozatról értesülnek:
1.) Polner Frigyesné PTB elnök
2.) Dr. Karsai Éva jegyző
3.) Petró Ferenc polgármester
4.) Irattár

V. Napirendi pont
Az Önkormányzat tulajdonában lévő Ásotthalom, Felszabadulás u. 26. szám alatti
ingatlan értékesítésre pályázat kiírásának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv 6. számú melléklete)
Petró Ferenc polgármester: Kiegészítést nem kívánt hozzáfűzni az írásos
előterjesztéshez.
Balog Ilona bizottsági tag: Nagyon rövidnek tartja a pályázat kiírási határidejét.
Dr. Karsai Éva jegyző: Tájékoztatja, hogy a pályázat kiírása 2008. november volt a
pályázat bontása 2009. január. A mostani pályázat bontására áprilisban kerül sor.
Balog Ilona bizottsági tag: Azzal a kéréssel fordul a Bizottsághoz, hogy a jövőben a
pályázatok kiírásakor ne csak a cím szerepeljen a tájékoztatásban, hanem, hogy melyik
korábbi intézményről van szó, a jobb beazonosíthatóság érdekében.
A napirendi ponttal kapcsolatban több kérdés, kérés nem hangzott el.
Polner Frigyesné PTB elnök szavazásra bocsátotta, hogy a Bizottság az Ásotthalom,
Felszabadulás u. 26. szám alatti ingatlan értékesítésére új pályázatot írjon ki.
A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság a javaslattal egyetért és 4 igen szavazattal,
ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta:
10/2009. (I.19.) PTB határozat
Tárgy: Az Önkormányzat tulajdonában lévő, Ásotthalom, Felszabadulás u. 26. szám
alatti ingatlan értékesítésre pályázat kiírásának véleményezése
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Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Tulajdonosi
Bizottsága (továbbiakban: Bizottság) véleményezte Petró Ferenc polgármester tárgyi
előterjesztését 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: azonnal
Felelős: Polner Frigyesné PTB elnök
A határozatról értesülnek:
1.) Polner Frigyesné PTB elnök
2.) Dr. Karsai Éva jegyző
3.) Petró Ferenc polgármester
4.) Irattár

VI. Napirendi pont
Az Önkormányzat tulajdonában lévő Béke u. 10/A. szám alatti ingatlan
érékesítésére kiírt pályázat elbírálásának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv 7. számú melléklete)
Petró Ferenc polgármester: A napirendi pontot nem kívánta kiegészíteni.
Polner Frigyesné PTB elnök: Tájékoztatja a Bizottságot, hogy pályázat nem érkezett
be.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Polner Frigyesné PTB elnök szavazásra bocsátotta, hogy a Bizottság az Ásotthalom
Béke u. 10/A. szám alatti ingatlan értékesítésére kiírt pályázatot tekintse
eredménytelennek.
A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság a javaslattal egyetért és 4 igen szavazattal,
ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta:
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11/2009. (I.19.) PTB határozat
Tárgy: Az Önkormányzat tulajdonában lévő, Ásotthalom, Béke u. 10/A. szám alatti
ingatlan értékesítésére kiírt pályázat elbírálásának véleményezése
Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Tulajdonosi
Bizottsága (továbbiakban: Bizottság) véleményezte Petró Ferenc polgármester tárgyi
előterjesztését 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: azonnal
Felelős: Polner Frigyesné PTB elnök
A határozatról értesülnek:
1.) Polner Frigyesné PTB elnök
2.) Dr. Karsai Éva jegyző
3.) Petró Ferenc polgármester
4.) Irattár

VII. Napirendi pont
Az Önkormányzat tulajdonában lévő Béke u. 10/A szám alatti ingatlan
értékesítésére pályázat kiírásának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv 8. számú melléklete)
Petró Ferenc polgármester: Az előterjesztést nem kívánta kiegészíteni.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Polner Frigyesné PTB elnök szavazásra bocsátotta, hogy a Bizottság az Ásotthalom,
Béke u. 10/A. szám alatti ingatlan értékesítésére új pályázatot írjon ki.
A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság a javaslattal egyetért, és 4 igen szavazattal
ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta:
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12/2009. (I.19.) PTB határozat
Tárgy: Az Önkormányzat tulajdonában lévő, Ásotthalom, Béke u. 10/A. szám alatti
ingatlan értékesítésére pályázat kiírásának véleményezése
Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Tulajdonosi
Bizottsága (továbbiakban: Bizottság) véleményezte Petró Ferenc polgármester tárgyi
előterjesztését 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: azonnal
Felelős: Polner Frigyesné PTB elnök
A határozatról értesülnek:
1.) Polner Frigyesné PTB elnök
2.) Dr. Karsai Éva jegyző
3.) Petró Ferenc polgármester
4.) Irattár

VIII. Napirendi pont
Az Önkormányzat aktuális pénzügyi helyzetéről szóló tájékoztató véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv 9. számú melléklete)
Bálintné Mityók Szilvia gazdálkodási ügyintéző: Tájékoztatja a Bizottság tagjait,
hogy a kiadott írásos anyag megváltozott, mivel megérkezett a Cothec Energetikai
Üzemeltető Kft. Elszámoló számlája. Ez a számla az Általános Iskolánál 3.045.000,Ft, a Gondozási Központnál 1.225.000,- Ft, a Polgármesteri Hivatalnál 336.000,- Ft
többletfizetést eredményezett. A Hivatal jelenlegi számla tartozása 8.710.000,- Ft,
ezzel szemben rendelkezésre áll 2.500.000,- Ft, amiből még az ÁFÁ-t is be kell fizetni.
Sajnos az Önkormányzat abba helyzetbe került, hogy nem tud minden számlát
határidőre kifizetni. A nettófinanszírozás, ami 14.000.000,- Ft csak január 26-a
környékén fog megérkezni. A segélyekre az előleget kétszer fogjuk megkapni. Ezen
felül nagyobb bevételekre nem számíthatunk.
Petró Ferenc polgármester: Közli, hogy nagyobb adóbevételekre csak márciusban
számíthatunk.
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Bálintné Mityók Szilvia gazdálkodási ügyintéző: Január 15.-én bevitte a DARTFŰhöz a 3 LEKI-s pályázatot, amit be is fogadtak. Január 19-én már kint is voltak
ellenőrizni, rendben találtak mindent. Azt ígérték, hogy 1-2 héten belül a 40.240.000,Ft is megérkezik. Ha ez sikerül a banknak a hitelt hamarabb vissza tudnák törleszteni,
kevesebb lenne a kamat.
A gépkocsi beszerzésre elkülönítettek 2 millió forintot, mivel február 2-án tudniuk kell
hogy az eljárást eredményesnek hirdessék-e ki.
Dr. Karsai Éva jegyző: 3 nagy pályázat van folyamatban. A Kissor-Gátsor közösségi
tér, az Egészségház, valamint a Gondozási Központ korszerűsítése. Tájékoztatást ad
arról, ha ezek a pályázatok 2009-ben nem valósulnak meg, akkor mi a teendő. Sajnos
amennyiben csúsztatni kell a pályázatok megvalósítási határidejét, akkor a 25%-os
önerő lehívási jogosultságot is elvesztik.
Aláírt vállalkozási szerződés van a Könyvtár felújítására, aminek május végéig be kell
fejeződnie. Ez a pályázat is utófinanszírozású.
A Polgármesteri Hivatal akadálymentesítésének önereje szintén a költségvetést terheli,
de ez egy júniusi kifizetés.
A tanyagondnoki gépjármű beszerzése is utófinanszírozású, július 1-ig esedékes lesz.
Tehát 3 pályázatnak az önereje júniusban esedékes, valamint 2 pályázatnak a teljes
előfinanszírozása.
A márciusi adóbevételeket az Ásott-Telszo Nonprofit Kft. megszüntetésére szerették
volna fordítani. Sajnos akkora adóbevétel nem lesz, hogy a Kft-t is megszüntessék és a
pályázatokhoz szükséges önerőket is biztosítani tudják.
Vannak még apróbb pályázatok, sajnos ezek is utófinanszírozásúak.
Felhívja a figyelmet, hogy a Hivatalnak és a Képviselő-testületnek nagyon komolyan el
kell gondolkodnia azon, hogy ebből a súlyos pénzügyi válságból hogyan tudnak
kilábalni. Hibának rója fel, hogy 2008. őszén sem Ő, sem a Képviselő-testület nem
kapott megfelelő tájékoztatást.
Írásban kér február 2-ig a polgármestertől tájékoztatást arról, hogy a gépjárműbeszerzés
teljes költségét ki tudja e fizetni július 1-ig az Önkormányzat.
Babarczi Antal PTB tag: megérkezett 15 óra 18 perckor. Polner Frigyesné PTB
elnök megállapította, hogy a Bizottság 1 fő elnökkel és 4 fő taggal folytatta
munkáját.
Petró Ferenc polgármester: A pályázatokkal kapcsolatban a mai napig nem lehet
pontosan nyilatkozni, hiszen annak ellenére, hogy a pályázati kiírásban mi szerepel, a
határidők sajnos nincsenek tartva. Tudatosan visszatartják a pénzeket, nincs a
rendszerben annyi pénz, hogy a támogatásokat tudatosan tudják finanszírozni.
Pénzügyi segítséget a Mórahalmi Többcélú Társulás keretében kíván igénybe venni.
Abban az esetben, ha ez nem sikerül a Megyei Közgyűlés segítségét fogja kérni.
Méltányossági kérelemmel fordult az Önkormányzati Minisztériumhoz az
Önkormányzat soron kívüli pénzügyi támogatásához. Az egyeztetések már
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megtörténtek. Öttömös a 2008-as évről még tartozik 2-3 millió forinttal az oktatás
terén.
Iparűzési adó 7 millió Ft többletbevételt eredményezett, ami visszafizetési
kötelezettséget eredményez.
Polner Frigyesné PTB elnök: Nyilatkozott az Önkormányzati Miniszter, hogy az
Önkormányzatok megsegítése érdekében az EU-s pályázatokat megfinanszírozzák-e
előre?
Petró Ferenc polgármester: Annyit tudunk, hogy a Magyar Kormány szeretne
megállapodni egy bankkal, amely előfinanszírozná az önkormányzatok pályázati
forrásait.
A napirendi ponttal kapcsolatban több kérdés hozzászólás nem hangzott el.
Polner Frigyesné PTB elnök szavazásra bocsátotta, hogy a Bizottság az Önkormányzat
aktuális pénzügyi helyzetéről szóló beszámolót fogadja el.
A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság a javaslattal egyetért, 4 igen szavazattal, 1
tartózkodással, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza:
13/2009. (I.19.) PTB határozat
Tárgy: Az Önkormányzat
véleményezése

aktuális

pénzügyi

helyzetéről

szóló

tájékoztató

Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Tulajdonosi
Bizottsága (továbbiakban: Bizottság) véleményezte Petró Ferenc polgármester tárgyi
előterjesztését 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: azonnal
Felelős: Polner Frigyesné PTB elnök
A határozatról értesülnek:
1.) Polner Frigyesné PTB elnök
2.) Dr. Karsai Éva jegyző
3.) Petró Ferenc polgármester
4.) Irattár
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A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság a IX, X, XI napirendi pontokat a Település-,
Vállalkozásfejlesztési és Mezőgazdasági Bizottsággal közösen tárgyalta.
A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság megkezdi a Település-, Vállalkozásfejlesztési és
Mezőgazdasági Bizottsággal közös IX. napirendi pont tárgyalását.

IX. Napirendi pont
Az ÁSOTT-TELSZO Nonprofit Kft. aktuális pénzügyi helyzetéről szóló tájékoztató
véleményezése
Előadó: Németh Attila ügyvezető
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv 10. számú melléklete)
Petró Ferenc polgármester: Közölte a Bizottság tagjaival, hogy Németh Attila családi
okokra hivatkozva nem tudja megtartani a beszámolóját. Ismertette a jelenlévőkkel az
írásos anyagot. Megemlítette, hogy az írásos anyag elkészítése óta január 15-én el lett
utalva a soron következő APEH részlet is, így valójában az APEH felé a tartozása
5.100.000,- Ft körül van.
Babarczi Antal PTB tag: Megállapítja, hogy az ÁSOTT-TELSZO Nonprofit Kft.-nek
tényleges bevétele csak a hulladékszállításból van.
Petró Ferenc polgármester: A Környezetgazdálkodástól a 2008. IV. negyedévi
hulladékszállítási díjat már megkapta, ebből az összegből tudta a béreket, valamint az
APEH részletet kifizetni.
A napirendi ponttal kapcsolatban több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Polner Frigyesné PTB elnök szavazásra bocsátotta, hogy a Bizottság az ÁSOTTTELSZO Nonprofit Kft. aktuális pénzügyi helyzetéről szóló beszámolót fogadja el.
A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság a javaslattal egyetért, azt 5 igen szavazattal,
ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza:
14/2009. (I.19.) PTB határozat
Tárgy: Az ÁSOTT-TELSZO Nonprofit Kft. aktuális pénzügyi helyzetéről szóló
tájékoztató véleményezése
Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Tulajdonosi
Bizottsága (továbbiakban: Bizottság) véleményezte Petró Ferenc polgármester tárgyi
előterjesztését és az alábbi határozatot hozza:
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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: azonnal
Felelős: Polner Frigyesné PTB elnök
A határozatról értesülnek:
1.) Polner Frigyesné PTB elnök
2.) Dr. Karsai Éva jegyző
3.) Petró Ferenc polgármester
4.) Irattár

X. Napirendi pont
Az ÁSOTT-TELSZO Nonprofit Kft. kis- és nagy értékű tárgyi eszközeinek
értékesítéséről szóló tájékoztató véleményezése
Előadó: Németh Attila ügyvezető
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv 11. számú melléklete)
Petró Ferenc polgármester: Az ügyvezető távolléte miatt ismerteti a Bizottság
tagjaival az írásos anyagot. Kifogásolja, hogy a beszámolót az ülés kezdete előtt
néhány perccel kapta meg, így nem volt ideje áttanulmányozni. A szakértői vélemény
szerint a Partner fűnyíró értéke 236.000,- Ft, ezzel nem ért egyet. Véleménye szerint a
fűnyíró értéke 350.000,- Ft. El kell döntenie a Bizottságnak, hogy a 3 variáció közül
melyiket fogadja el?
Bálintné Mityók Szilvia gazdálkodási ügyintéző: A változat: 1.986.461,- Ft. A
Hivatalnak jelenleg nincs erre fedezete. B változat: 284.000,- Ft. Ez az összeg nem
fogja fedezni a januári kiadásokata cégnél. C változat: 1.086644,- Ft. Ezt az összeget
javasolja elfogadásra, mert ebből ki lehet egyenlíteni a tartozásokat, valamint fel lehet
készíteni az autókat a hóhelyzetre.
Dr. Karsai Éva jegyző: Elmondja, hogy az ülésen kezébe adott anyagokat
lehetetlenség áttanulmányozni, így törvényességi ellenőrzést nem tud gyakorolni. Ez
lassan rendszer lesz az ügyvezető részéről. Ezáltal akadályozva van munkája
ellátásában. Véleménye szerint ez nem egy megfelelően előkészített anyag. Az
Önkormányzat nem állhat a gazdasági társaság mögött állandóan kezesként. A Kft-nek
is érdeke, hogy szállítói tartozását minél előbb rendezze. Elfogadhatatlannak tartja,
hogy az ügyvezetőnek a decemberi ülés óta 1 hónap alatt nem volt elég ideje megfelelő
anyagot elkészíteni. Egyedül a fűnyírónak van becsült értéke feltüntetve, a kis értékű
eszközök a felsorolásban érték nélkül szerepelnek. Bármelyik változat elfogadása
esetén a Hivatal költségvetését ki kell ezzel az összeggel egészíteni. A Hivatal Műszaki
Szolgálata sem tudja ez alapján az eszközöket átvenni.
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A határozati javaslatok több ponton kiegészítésre, javításra szorulnak.
Javasolja az anyag teljes átdolgozását a testületi ülésre szakértői vélemények
beszerzésével együtt.
Balog Ilona PTB tag: A Kft-nek rendelkeznie kell egy eszköznyilvántartással, aminek
tartalmaznia kell a B0 beszerzési értéket, az értékcsökkenést, valamint a könyv szerinti
értéket.
Polner Frigyesné PTB elnök: A lista tartalmaz használhatatlan eszközöket is. Az
eszközök beszerzési éve 2000. és 2001. Azóta selejtezés nem történt. A használhatatlan
eszközöket feleslegesnek tartja beárazni. Hozzáértő ember segítségét kellene az
értékbecsléshez kérni.
Petró Ferenc polgármester: A beszámolót nem tartja elfogadhatónak, szerdára a
Képviselő-testületi ülésre új beszámolót kért. Véleménye szerint a Bizottság tagjai
között is biztosan vannak hozzáértő emberek, akik a szerszámok értékbecslését el
tudnák végezni.
Babarczi Antal PTB tag: Az elhangzott vélemények alapján a beszámolót nem tartja
elfogadhatónak.
A napirendi ponttal kapcsolatban több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Polner Frigyesné PTB elnök szavazásra bocsátotta, az ÁSOTT-TELSZO Nonprofit
Kft. kis- és nagyértékű tárgyi eszközeinek értékesítéséről szóló tájékoztató
véleményezését.
A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság a javaslatot 5 nem szavazattal nem fogadta el és
az alábbi határozati javaslatot hozta:
15/2009. (I.19.) PTB határozat
Tárgy: Az ÁSOTT-TELSZO Nonprofit Kft. kis- és nagy értékű tárgyi eszközeinek
értékesítéséről szóló tájékoztató véleményezése
Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Tulajdonosi
Bizottsága (továbbiakban: Bizottság) véleményezte Petró Ferenc polgármester tárgyi
előterjesztését és az alábbi határozatot hozza:
1.) A Bizottság az írásbeli előterjesztést megtárgyalta és azzal n e m é r t e g y e t ,
javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az előterjesztést n e f o g a d j a e l .
2.) A Bizottság megbízza a Bizottság elnökét, hogy a Bizottsági határozatot
ismertesse a Képviselő-testülettel.
Határidő: azonnal
Felelős: Polner Frigyesné PTB elnök
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A határozatról értesülnek:
1.) Polner Frigyesné PTB elnök
2.) Dr. Karsai Éva jegyző
3.) Petró Ferenc polgármester
4.) Irattár

XI. Napirendi pont:
Magirus Tűzoltó gépjármű, az Ásotthalom Községi Önkéntes Tűzoltó Egyesület
részére történő átadásának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv 12. számú melléklete)
Petró Ferenc polgármester: Az Egyesület pályázati pénzt nyert a gépjármű felújítására,
ami az Önkormányzat tulajdonában van. A Tűzoltó autón komoly felújítást végeztek,
műszaki vizsgára készítették elő. Hosszú távon működőképes tud lenni.
A napirendi ponttal kapcsolatban több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Polner Frigyesné PTB elnök szavazásra bocsátotta, hogy a Bizottság a Magirus
Tűzoltó gépjárművet az Ásotthalom Önkéntes Tűzoltó Egyesület részére adja át.
A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság a javaslattal egyetért, azt 5 igen szavazattal,
ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza:
16/2009. (I.19.) PTB határozat
Tárgy: Magirus tűzoltó gépjármű, az Ásotthalom Községi Önkéntes Tűzoltó Egyesület
részére történő átadásának véleményezése
Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Tulajdonosi
Bizottsága (továbbiakban: Bizottság) véleményezte Petró Ferenc polgármester tárgyi
előterjesztését 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: azonnal
Felelős: Polner Frigyesné PTB elnök
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A határozatról értesülnek:
1.) Polner Frigyesné PTB elnök
2.) Dr. Karsai Éva jegyző
3.) Petró Ferenc polgármester
4.) Irattár

XII. Napirendi pont
Egyéb bejelentések
Dr. Karsai Éva jegyző: Alpolgármester úr felvetette, hogy tekintettel arra, hogy nincsen már
lomtalanítás, szervezzünk vasgyűjtést tavasszal és ősszel. A Bizottság tagjainak ki kellene
jelölni egy napot, amikor a Műszaki Szolgálat a vas és lemezhulladékot az ÁSOTT-TELSZO
Nonprofit Kft. telephelyére behordaná. Lehetőség lenne a hulladék értékesítésére, erről már
kapott árajánlatot is.
2009. január 28-án 14 órakor lenne a helyi szociálpolitikai kerekasztal megbeszélése.
2009. január 28-án 15 órakor lenne a Képviselő-testület, bizottsági tagok, intézmény vezetők
részére megbeszélés, ami az Önkormányzat költségvetéséről szólna.
2009. február 5-én 16 órától a Művelődési Házban a normatíva alakulásáról tartana beszámolót
Bálintné Mityók Szilvia gazdasági ügyintéző. Beszámolna az Önkormányzat helyzetéről
Gajdánné Szatmári Mária Könyvvizsgáló Asszony is.
2009. február 13-án lesz a következő Képviselő-testületi ülés.
A Polgármesteri Hivatal minden intézményénél a 2008-as évben bérmegtakarítás jelentkezett.
A Hivatalban 2.916.317,- Ft bérmegtakarítás volt 2008-ban. A koncepcióban meghatározott
keretösszegen belül maradva 15% illetménykiegészítést javasol a köztisztviselők részére a
mostani 10% helyett.
Petró Ferenc polgármester: Évek óta bérbefagyasztás van. Öt év óta a dolgozók nem kaptak
jutalmat. A polgármester a javaslatot érdemesnek tartja átgondolni.
Balog Ilona PTB tag: Véleménye szerint a köztisztviselők túlóráinak elismerését nem kell
feltétlenül bérkiegészítéssel kompenzálni, hiszen a gazdaság minden területén hasonlóan rossz
a gazdasági helyzet.
Petró Ferenc polgármester: A Bizottság tagjaitól január 28-ára a témával kapcsolatban
véleményeket kér.
Több napirend, egyéb bejelentés nem volt, Polner Frigyesné a PTB elnök a Pénzügyi és
Tulajdonosi Bizottság ülését 17 óra 25 perckor berekesztette.
Kmf.
Polner Frigyesné
bizottsági elnök

Sáringerné Gora Katalin
jegyzőkönyv-vezető

