Jegyzőkönyv

Készült Ásotthalom Község Képviselő-testület Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság 2007.
április 17-én 1600 órakor megtartott nyílt ülésén.
A bizottsági ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme.
Jelen van:

Polner Frigyesné bizottsági elnök és 3 fő bizottsági tag: Rózsa József, Tóth
István, Sáringerné Gora Katalin

Távol maradt: Babarczi Antal bizottsági tag ( jelezte távolmaradását), Balog Ilona, Tóthné
Vass Gabriella bizottsági tagok( nem jelezték távolmaradásukat).
Jelenlévő meghívottak: Petró Ferenc polgármester, Fackelmann István alpolgármester, Dr.
Karsai Éva igazgatási ügyintéző, Pipicz Anita gazdasági osztályvezető, Dr.
Czabay Ilona könyvvizsgáló, Pőcze Levente képviselő , Dr. Sümegi Sándor
képviselő, Kószó Tamás képviselő, Tóth Tamás SZISB tag, Németh Attila
ÁSOTT-TELSZO Kht. ügyvezetője, Kása Gabriella Gondozási Központ
vezető, Dobák Sándor TVMB tag, Farkas Mátyás TVMB tag, Fröhlich András
TVMB tag, Temesvári József 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 4 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) Az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
2) Éves közbeszerzési terv elfogadásának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
3) Az ÁSOTT-TELSZO Kht. 2006.
beszámolójának véleményezése
Előadó: Németh Attila ügyvezető

évi

közhasznúsági

jelentésének

és

éves

4) A Települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 1/2000.(I. 20.) sz. rendelet módosításának véleményezése.
Előadó: Petró Ferenc polgármester
5) 14/2007.(II.16.) KT határozat hatályon kívül helyezésének véleményezése.
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Előadó: Petró Ferenc polgármester
6) Az Önkormányzat 2006. évi költségvetési rendelet módosításának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
7) Az önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 2/2007.(II.16.) KT rendelet
módosításának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
8) 2007. évi ÖNHIKI-s támogatási igény benyújtásának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
9) Strandfürdő üzemeltetésével kapcsolatosan 2006. évi kimutatás elfogadása
Előadó: Petró Ferenc polgármester
10) Egyebek
A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság ( továbbiakban Bizottság) a napirendre tett javaslatot 4
igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta.
28/2007. (IV.17.) PTB határozat
Tárgy:

A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság 2007. április 17-i ülés napirendjének
megállapítása
Határozat

Ásotthalom Község Képviselő-testület Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottsága egyetért Polner
Frigyesné bizottsági elnök tárgyi indítványával, és az alábbiak szerint dönt:
1) Az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
2) Éves közbeszerzési terv elfogadásának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
3) Az ÁSOTT-TELSZO Kht. 2006.
beszámolójának véleményezése
Előadó: Németh Attila ügyvezető

évi

közhasznúsági

jelentésének

és

éves

4) A Települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 1/2000.(I. 20.) sz. rendelet módosításának véleményezése.
Előadó: Petró Ferenc polgármester
5) 14/2007.(II.16.) KT határozat hatályon kívül helyezésének véleményezése.
Előadó: Petró Ferenc polgármester
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6) Az Önkormányzat 2006. évi költségvetési rendelet módosításának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
7) Az önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 2/2007.(II.16.) KT rendelet
módosításának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
8) 2007. évi ÖNHIKI-s támogatási igény benyújtásának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
9) Strandfürdő üzemeltetésével kapcsolatosan 2006. évi kimutatás elfogadása
Előadó: Petró Ferenc polgármester
10) Egyebek
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.) napirendi pont megtárgyalása közösen történik
Ásotthalom Község Képviselő-testületének Szociális, Ifjúsági és
Sport Bizottságával, Oktatási, Művelődési és Egészségügyi
Bizottságával, valamint Település-, Vállalkozásfejlesztési és
Mezőgazdasági Bizottságával, mivel a napirendi pontot minden
bizottságnak véleményeznie kell. A 2.), 3.), 4.) 5.) napirendi
pont megtárgyalása pedig közösen történik Ásotthalom Község
Képviselő-testületének
Település-,
Vállalkozásfejlesztési
és
Mezőgazdasági Bizottságával, mivel a napirendi pontokat
mindkét bizottságnak tárgyalnia és véleményeznie kell.
I. napirendi pont
Az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
( Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 2. számú melléklete tartalmazza)
Petró Ferenc polgármester: Az írásos anyag részletesen bemutatja a 2006. évi zárszámadás
adatait, melyet Gajdánné Szathmári Mária könyvvizsgáló is javasol elfogadásra.
Polner Frigyesné bizottsági elnök: Javasolta, hogy az előterjesztésben szereplő lakbér
hátralékosokkal szemben keményen fel kell lépni a megtérülések érdekében.
Petró Ferenc polgármester: A lakásbérleti szerződésekben szerepelnek a nemfizetés elleni
szankciók, először felszólítás, majd végső esetben a kiköltöztetés.
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Polner Frigyesné bizottsági elnök: Kérdései, az iparűzési adó sorban kimutatott összegből,
várhatóan mennyi visszafizetendő rész keletkezik, valamint a gépjárműadó sorban lévő
összeg, milyen százalékos befizetést takar, ez a viszonylag kedvező összeg a törvényi változás
eredménye, vagy az adómorál javulása okozta?
Pontosításként elmondta, hogy a hitel az 1. számú mellékletben 154 mFt, azonban a
hitelállomány nem ennyi, mivel a 2. számú mellékletben látható a hitel visszafizetések
összege, amely 127m Ft, ennek különbözete a működési hitel állomány növekedése.
Petró Ferenc polgármester: az iparűzési adó tekintetében a kimutatott összeg részben hamis
képet is mutathat, hiszen a vállalkozások kiskapuként használják ezt a lehetőséget. A
gépjárműadó befizetéseknél a törvényi változás is benne van, de az adófizetési morál is javult.
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
Polner Frigyesné bizottsági elnök: Az Önkormányzat 2006. évi pénzmaradvány
felhasználásáról szóló határozati javaslat véleményezését szavazásra bocsátja.
A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta a
2006. évi pénzmaradvány felhasználásáról szóló határozati javaslat véleményezését.
Polner Frigyesné bizottsági elnök: az Önkormányzat 2006. évi költségvetésének
végrehajtásáról szóló rendelet-tervezet véleményezését szavazásra bocsátja.
A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta az
Önkormányzat 2006. évi költségvetés végrehajtásáról és a keletkezett pénzmaradvány
felhasználásáról szóló rendelet-tervezet véleményezését és az alábbi határozatot hozta:
29/2007. (IV.17.) PTB határozat
Tárgy:

Az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásának véleményezése
Határozat

Ásotthalom Község Képviselő-testület Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottsága megtárgyalta a
tárgyi előterjesztést, és az alábbiak szerint dönt:
1.) A Bizottság az írásbeli előterjesztésben foglaltakkal egyetért és a 2006. évi
pénzmaradvány felhasználásáról szóló határozati javaslatot, valamint az
előterjesztett Ásotthalom Község Önkormányzat 2006. évi költségvetésének
végrehajtásáról, és a keletkezett pénzmaradvány felhasználásáról szóló rendelettervezetet 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.
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Határidő: 2007. április 17.
Felelős: Polner Frigyesné bizottsági elnök
Határozatról értesül:
1.) Polner Frigyesné bizottság elnöke
2.) Petró Ferenc polgármester
3.) Dr. Keresztury Mónika jegyző
A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság 2.), 3.), 4.), és 5.) napirendi pontjainak megtárgyalása
közösen
történik
Ásotthalom
Község
Képviselő-testületének
Település-,
Vállalkozásfejlesztési és Mezőgazdasági Bizottságával.
II. napirendi pont
Éves közbeszerzési terv elfogadásának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
( Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 3. számú melléklete tartalmazza)
Petró Ferenc polgármester: Az írásban kiadott éves közbeszerzési terv elkészítésével az
önkormányzat a törvényi kötelezettségének tesz eleget.
Dr. Karsai Éva igazgatási ügyintéző: A pályázatok költségvetésében figyelni kell arra, hogy
elszámolható-e a közbeszerzés tárgya szerinti műszaki szakértő díja, mert ezek a díjak
jelentős összegeket képviselnek. Tudomása szerint az Európai Uniós pályázatoknál kötelező
külsős közbeszerzési tanácsadó alkalmazása, amelynek az anyagi vonzata, szintén jelentős.
Az EU-s pályázatoknál, azonban ezen költségekre bizonyos keretek között összegek
hívhatóak le.
A közbeszerzési tervben ugyan nem szerepel, de az önkormányzat hiteleiről is szót kívánt
ejteni. Az önkormányzatnak 2007. június 29-én és július hónap folyamán is 2 db rulírozó
hitele fog lejárni, valamint a csatornázással kapcsolatos hitelt is vissza kell fizetni 2008. és
2009. évben. Az ún. pénzügyi szolgáltatások megrendelésére a közbeszerzés nagyon alacsony
értékhatárt állapít meg, már 8 millió forint felett egyszeri ún. rövidlistás közbeszerzési eljárást
kell lefolytatni. A becsült érték pénzügyi szolgáltatások megrendelése esetében a felvett hitel
nagyságát nem tartalmazza, a kamatok, fenntartási-, számlavezetési díjat kell a becsült
értéknél számításba venni, tekintettel a Közbeszerzések Tanácsának 4/2006-os ajánlására.
A közbeszerzési törvény az ún. egybeszámítási kötelezettséget ír elő, és becsült érték
meghatározását szintén szigorúan rendezi, ha egy költségvetési éven belül, a
hitelszerződésekben bármilyen módosítás kerül végrehajtásra, és az egy évi becsült érték
meghaladja a 8 millió forintot, le kell folytatni a közbeszerzési eljárást.
A hitelek kapcsán javasolta olyan közbeszerzési tanácsadó megbízását, akinek megfelelő
szakmai háttere van és a pénzügyi, banki közbeszerzési eljárásokban is kellő jártassággal
rendelkezik. A tanácsadónak rövid határidőn belül be kellene számolnia a bizottságnak és
Képviselő-testületnek a hitelekkel kapcsolatos közbeszerzési kötelezettségekről, mivel már
júniusban le fog járni hitelszerződés.
Petró Ferenc polgármester: Külsős közbeszerzési szakértő alkalmazása több százezer
forintos nagyságrendű kiadást jelent.
Az önkormányzati törvény szerint folyószámlahitelt csak a számlavezető pénzintézettől lehet
felvenni, jelenleg közbeszerzési eljárást az önkormányzatok csak akkor kezdeményeznek,
amikor bankot szeretnének váltani.
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A pályázatokba a közbeszerzési eljárási költségeket pedig nem lehet beépíteni.
Dr. Karsai Éva igazgatási ügyintéző: Amennyiben nem lehet pályázati támogatást lehívni a
közbeszerzési eljárás lefolytatására, a tanácsadó vagy szakértő díját önerőből kell fedezni. A
hitelekkel kapcsolatosan a Közbeszerzések Tanácsának ajánlása alapján közbeszerzési eljárás
lefolytatási kötelezettsége van az önkormányzatnak.
Túrú Tibor TVMB tag: Közbeszerzési terv miért csak belterületi utakat tartalmaz?
Petró Ferenc polgármester: A beruházásokat a pályázati kiírásokkal kell összhangba hozni, a
mezőgazdasági utak építését kivették a pályázati lehetőségek közül.
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
Polner Frigyesné bizottsági elnök: Az éves közbeszerzési terv elfogadásának véleményezését
szavazásra bocsátja.
A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta az
előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:
30/2007. (IV.17.) PTB határozat
Tárgy:

Az éves közbeszerzési terv elfogadásának véleményezése

Határozat
Ásotthalom Község Képviselő-testület Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottsága megtárgyalta a
tárgyi előterjesztést, és az alábbiak szerint dönt:
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. április 17.
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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III. napirendi pont
Az ÁSOTT-TELSZO Kht. 2006. évi közhasznúsági jelentésének és éves beszámolójának
véleményezése
Előadó: Németh Attila ügyvezető
( Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 4. számú melléklete tartalmazza)
Németh Attila Kht. ügyvezetője: Köszöntötte a jelenlévőket, külön köszöntötte Dr. Czabay
Ilona Könyvvizsgáló Asszonyt, és megkérte, hogy ismertesse a Kht. gazdálkodására vonatkozó
számadatokat.
Dobák Sándor TVMB tag: A Település-, Vállalkozásfejlesztési és Mezőgazdasági Bizottság
és a Felügyelő Bizottság képviseletében köszönti a Könyvvizsgáló Asszonyt és elmondja,
hogy a Kht. bevételei a 2005. évhez viszonyítva az értékesítés árbevételében 46%-kal
csökkentek, a személyi jellegű kiadásaiban lényeges eltérés nem tapasztalható, az
üzemanyagköltségek 23%-kal növekedtek.
Dr. Czabay Ilona könyvvizsgáló: Köszöntötte a jelenlévőket és soronként ismertette a főbb
számsorokat a beszámolóból.
Az előzőekben már ismertetett adatokon túl elmondta, hogy a Kht-ban a foglalkoztatással
problémákat tapasztalt. A közhasznú foglalkoztatás ugyan hasznos, de a Kht. részéről plusz
ráfordításokat igényel, a Munkaügyi Központ támogatása mellett is emeli a Kht. személyi
jellegű ráfordításait. A bevételcsökkenés nem jelenik meg a személyi jellegű kiadásoknál.
Az anyagjellegű ráfordítás csökkent, hiszen a tevékenység árbevételével együtt mozdult. Az
üzemanyag költségek emelkedése nem magyarázható teljes mértékben a távolabbi munkák
végzésével, fellazult a gépkocsi használatra vonatkozó fegyelem, nem tartják be a gépjármű
használatra vonatkozó szabályzatba foglaltakat, ezért nagyobb odafigyelés igényelne az
elszámoltatás, a menetlevelek ellenőrzése. A Könyvvizsgáló Asszony fontosnak tartaná a
rendszeres elszámoltatást, ellenőrzést, számonkérést.
Jelentős hiányosságnak tartja, hogy az ügyvezető semmiféle gazdasági, számviteli, adózási
ismerettel nem rendelkezik, a hatékonyság növelésére nem elegendőek csak a műszaki
ismeretek.
Fröhlich András TVMB tag: a gépjárműveknek szigorú fogyasztási adataik vannak, amelyek
megmutatják a lehetséges fogyasztást.
Dr. Czabay Ilona könyvvizsgáló: Alapvetően helyteleníti a felerősödött készpénzmozgást, a
pénztár megnövekedett pénztárbizonylat tételszámait. Javasolja a kártyára történő tankolást,
amelynél a gépjármű rendszáma is rögzítve lenne. 2007. áprilisában ellenőrizte a Kht.-t és a
pénzkezelésben szabálytalanságot észlelt, amelyről jegyzőkönyv és feljegyzés készült, az
estről a könyvvizsgáló a Felügyelő Bizottságot és a polgármester is tájékoztatta.
Mérleg fordulónapon jelentős összeg volt az adó- járuléktartozás. Részletfizetési, halasztási
kérelemmel lehet fordulni az APEH-hoz, de a mérleg készítésekor és a jelentés készítésekor is
a Kht-nak még nem volt 2007-re vonatkozó vállalkozási szerződése, amelyeket be kellene
mutatni a sikeres elbírálás céljából.
Petró Ferenc polgármester: könyvvizsgáló asszony a mérlegkészítés időszakában jelezte,
hogy szabálytalanságokat észlelt a számviteli, könyvviteli, pénzkezelési területen. Az
ellenőrzés során átvizsgálásra kerültek a szerződések és jelenléti ívek, melyeknél nem volt

8
eltérés tapasztalható. Utasította a Kht. ügyvezetőjét a szabályzatok betartására,
nyilvántartások pontos vezetésére, pénzkezelési ésszerűsítésekre, hibák megszüntetésére,
ellenőrzés bevezetésére.
Javasolja, a Képviselő-testületnek hogy a figyelmeztesse a Kht. ügyvezetőjét, hogy tartsa be a
jogszabályi előírásokat, fordítson fokozott figyelmet a gazdálkodás hatékonyabbá tételére és
készítsen intézkedési tervet 2007. május 15. napjáig a független könyvvizsgáló és a Felügyelő
Bizottság által feltárt hiányosságok megszüntetése érdekében, valamint utasítsa a Kht.
ügyvezetőjét, hogy a vállalkozási szerződések megkötése előtt készítsen előkalkulációt a
vállalkozás eredményességére vonatkozóan, és a jóváhagyásra kötelezett szerződések
esetében a szerződés teljesítését követően nyújtson be utókalkulációt. Az elő- és
utókalkulációt a Kht. ügyvezetője köteles a Felügyelő Bizottság, a független könyvvizsgáló és
a polgármester részére rendelkezésre bocsátani.
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
Polner Frigyesné bizottsági elnök: Az ÁSOTT-TELSZO Kht. 2006. évi közhasznúsági
jelentésének és éves beszámolójának véleményezését szavazásra bocsátja.
A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta az
előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:
31/2007. (IV.17.) PTB határozat
Tárgy: Az ÁSOTT-TELSZO Kht. 2006. évi közhasznúsági jelentésének és éves
beszámolójának véleményezése

Határozat
Ásotthalom Község Képviselő-testület Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottsága megtárgyalta a
tárgyi előterjesztést, és az alábbiak szerint dönt:
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. április 17.
Felelős: Polner Frigyesnél bizottsági elnök
Határozatról értesül:
1.) Polner Frigyesné bizottság elnöke
2.) Petró Ferenc polgármester
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3.) Dr. Keresztury Mónika jegyző
IV. napirendi pont
A Települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybe-vételéről szóló
1/2000.(I. 20.) sz. rendelet módosításának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
( Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 5. számú melléklete tartalmazza)
Petró Ferenc polgármester: A Közigazgatási Hivatal törvényességi észrevétele miatt
szükséges módosítani a rendeletet.
Dr. Karsai Éva igazgatási ügyintéző: A Képviselő-testület 2007. februári ülésén határozatban
szabályozta a hulladékszállítási díjkedvezményt, oly módon, hogy 20-50% közötti
díjkedvezményt adott azon kérelmezőknek, akiknek jövedelme nem haladta meg az öregségi
nyugdíjminimumot. A törvényességi észrevétel alapján ez rendeletalkotási hatáskörbe
tartozik.
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
Polner Frigyesné bizottsági elnök: A Települési szilárd hulladékkal kapcsolatos
közszolgáltatás kötelező igénybe-vételéről szóló 1/2000.(I. 20.) sz. rendelet módosításának
véleményezését szavazásra bocsátja.
A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta az
előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:
32/2007. (IV.17.) PTB határozat
Tárgy: A Települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 1/2000.(I. 20.) sz. rendelet módosításának véleményezése

Határozat
Ásotthalom Község Képviselő-testület Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottsága megtárgyalta a
tárgyi előterjesztést, és az alábbiak szerint dönt:
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.
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Határidő: 2007. április 17.
Felelős: Polner Frigyesné bizottsági elnök
Határozatról értesül:
1.) Polner Frigyesné bizottság elnöke
2.) Petró Ferenc polgármester
3.) Dr. Keresztury Mónika jegyző
V. napirendi pont
14/2007.(II.16.) KT határozat hatályon kívül helyezésének véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
( Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 6. számú melléklete tartalmazza)
Petró Ferenc polgármester: Ez a napirendi pont szorosan összefügg az előzővel, így külön
kiegészítést nem kívánt tenni.
Dr. Karsai Éva igazgatási ügyintéző: Tekintettel arra, hogy a díjkedvezményről rendeletben
kell rendelkezni szükségessé vált a Képviselő-testület 14/2007.(II.16.) KT határozatának
hatályon kívül helyezése.
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
Polner Frigyesné bizottsági elnök: a 14/2007.(II.16.) KT határozat hatályon kívül
helyezésének véleményezését szavazásra bocsátja.
A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta az
előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:
33/2007. (IV.17.) PTB határozat
Tárgy: A 14/2007.(II.16.) KT határozat hatályon kívül helyezésének véleményezése

Határozat
Ásotthalom Község Képviselő-testület Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottsága megtárgyalta a
tárgyi előterjesztést, és az alábbiak szerint dönt:
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.
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Határidő: 2007. április 17.
Felelős: Polner Frigyesné bizottsági elnök
Határozatról értesül:
1.) Polner Frigyesné bizottság elnöke
2.) Petró Ferenc polgármester
3.) Dr. Keresztury Mónika jegyző
A Pénzügyi és Tulajdonosi bizottság önálló ülését a 6.) napirendi pont megtárgyalásával
folytatja.
VI. napirendi pont
Az Önkormányzat 2006. évi költségvetési rendelet módosításának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
( Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 7. számú melléklete tartalmazza)
Petró Ferenc polgármester: A 2006. évi normatív állami támogatások többletigénylése miatt
szükséges módosítani az előirányzatot. A hitel előirányzatának csökkentése szükséges, de a
költségvetési főösszeg nem változik.
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
Polner Frigyesné bizottsági elnök: az Önkormányzat 2006. évi költségvetési rendelet
módosításának véleményezését szavazásra bocsátja.
A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta az
előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:
34/2007. (IV.17.) PTB határozat
Tárgy: Az Önkormányzat
véleményezése

2006.

évi

költségvetési

rendelet

módosításának

Határozat
Ásotthalom Község Képviselő-testület Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottsága megtárgyalta a
tárgyi előterjesztést, és az alábbiak szerint dönt:
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.
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Határidő: 2007. április 17.
Felelős: Polner Frigyesné bizottsági elnök
Határozatról értesül:
1.) Polner Frigyesné bizottság elnöke
2.) Petró Ferenc polgármester
3.) Dr. Keresztury Mónika jegyző
VII. napirendi pont
Az önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 2/2007.(II.16.) KT
módosításának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester

rendelet

Petró Ferenc polgármester: A polgármesternek tájékoztatási kötelezettsége van a Képviselőtestület felé, az önkormányzat költségvetését befolyásoló pótelőirányzatokról, valamint a saját
hatáskörben végrehajtott változásról. A LEKI pályázat benyújtása miatt nevesíteni kell a
tervezett pályázati önerőt, a beruházási kiadásokon belül módosul az összeg, a költségvetési
főösszeg nem változik.
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
Polner Frigyesné bizottsági elnök: az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló
2/2007.(II.16.) KT rendelet módosításának véleményezését szavazásra bocsátja.
A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta az
előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:
35/2007. (IV.17.) PTB határozat
Tárgy: Az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 2/2007.(II.16.) KT rendelet
módosításának véleményezése

Határozat
Ásotthalom Község Képviselő-testület Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottsága megtárgyalta a
tárgyi előterjesztést, és az alábbiak szerint dönt:
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. április 17.
Felelős: Polner Frigyesné bizottsági elnök
Határozatról értesül:
1.) Polner Frigyesné bizottság elnöke
2.) Petró Ferenc polgármester
3.) Dr. Keresztury Mónika jegyző
VIII. napirendi pont
2007. évi ÖNHIKI-s támogatási igény benyújtásának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
Petró Ferenc polgármester: Az idei évben is önkormányzatunk pályázatot kíván benyújtani
az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő ( működési forráshiányos ) helyi
önkormányzatok támogatására.
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
Polner Frigyesné bizottsági elnök: a 2007. évi ÖNHIKI-s támogatási igény benyújtásának
véleményezését szavazásra bocsátja.
A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta az
előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:
36/2007. (IV.17.) PTB határozat
Tárgy: A 2007. évi ÖNHIKI-s támogatási igény benyújtásának véleményezése

Határozat
Ásotthalom Község Képviselő-testület Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottsága megtárgyalta a
tárgyi előterjesztést, és az alábbiak szerint dönt:
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.
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Határidő: 2007. április 17.
Felelős: Polner Frigyesné bizottsági elnök
Határozatról értesül:
1.) Polner Frigyesné bizottság elnöke
2.) Petró Ferenc polgármester
3.) Dr. Keresztury Mónika jegyző
IX. napirendi pont
Strandfürdő üzemeltetésével kapcsolatos 2006. évi kimutatás elfogadása
Előadó: Petró Ferenc polgármester
Petró Ferenc polgármester: A bizottság 2006. december 19-i ülésén már tárgyalta a
Strandfürdő üzemeltetésével kapcsolatos költségeket. Akkor a Bizottság a napirend
tárgyalását elnapolta, és kérte hiánypótlásként a részletes kimutatást a bevételekről és a
kiadásokról, mely tájékoztatási kötelezettségnek Németh Attila az ÁSOTT-TELSZO Kht.
ügyvezetője a mellékelt kimutatással eleget tett.
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
Polner Frigyesné bizottsági elnök: a Strandfürdő üzemeltetésével kapcsolatos 2006. évi
kimutatás véleményezését szavazásra bocsátja.
A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta az
előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:
37/2007. (IV.17.) PTB határozat
Tárgy: A Strandfürdő üzemeltetésével kapcsolatos 2006. évi kimutatás elfogadása

Határozat
Ásotthalom Község Képviselő-testület Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottsága megtárgyalta a
tárgyi előterjesztést, és az alábbiak szerint dönt:
1.) A Bizottság az írásbeli előterjesztésben foglaltakkal egyetért és elfogadja a
Strandfürdő üzemeltetésével kapcsolatos 2006. évi kimutatást.

Határidő: 2007. április 17.
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

IX. napirendi pont
Egyebek
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 1815 órakor berekeszti.
Kmf.
Polner Frigyesné sk.
Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság
Bizottság elnöke

Marozsánné Balogh Mária sk.
jegyzőkönyv-vezető

