Jegyzőkönyv

Készült Ásotthalom Község Képviselő-testület Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság 2007.
május 22-én 1515 órakor megtartott rendkívüli ülésén.
A bizottsági ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme.
Jelen van:

Polner Frigyesné bizottsági elnök és 3 fő bizottsági tag: Rózsa József, Tóth
István, Babarczi Antal.

Távol maradt: Balog Ilona, Tóthné Vass Gabriella, Sáringerné Gora Katalin bizottsági tagok
( jelezték távolmaradásukat).
Jelenlévő meghívottak: Petró Ferenc polgármester, Dr. Keresztury Mónika jegyző, Pőcze
Levente képviselő , Dr. Sümegi Sándor képviselő, Kószó Tamás képviselő, Kiss Sándor
képviselő, Dr. Hadfiné Böjthe Gabriella Kiss Ferenc Általános Iskola, Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény és Napköziotthonos Óvoda igazgató, Fodorné Király Aranka
óvodavezető, Cérna Hermina Szülői Közösség vezető, Bókáné Szilágyi Mária óvonő, KovácsTanács Istvánné Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár igazgató, Németh Attila ÁSOTTTELSZO Kht. ügyvezetője, Rácz Józsefné Gondozási Központ vezető helyettes, 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) A 19/2007.(II.16.) KT határozat módosításának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
2) Az ÁSOTT-TELSZO Kht. intézkedési tervének véleményezése
Előadó: Németh Attila ügyvezető
3) „Pályázat benyújtása a Közkincs program 3. pontjára a Könyvtár felújítására
vonatkozóan” elnevezésű napirendi pont véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
4) A Homokháti Kistérség közös helyi hulladékgazdálkodási tervének rendes
felülvizsgálatának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
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5) Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás
5/2001.(III.29.) sz. rendelet módosításának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester

szabályairól

szóló

6) Az önkormányzati képviselők, valamint a bizottságok nem képviselő tagjainak
tiszteletdíjáról és költségtérítéséről szóló 4/1995.(I.26.) Ö. számú rendelet
módosításának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
7) Az önkormányzat tulajdonában lévő Ásotthalom belterület 873 hrsz-ú építési telek
eladási árának megállapítása.
Előadó: Petró Ferenc polgármester
8) Tanítási időkeret csökkentés jóváhagyásának véleményezése
Előadó: Dr. Hadfiné Böjthe Gabriella
9) A Bartók Béla utcai Óvoda bezárásának és a Kiss Ferenc Általános Iskolában
csoportszoba kialakításának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság ( továbbiakban Bizottság) a napirendre tett javaslatot 4
igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta.
38/2007. (V.22.) PTB határozat
Tárgy:

A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság 2007. május 22-i rendkívüli ülés
napirendjének megállapítása
Határozat

Ásotthalom Község Képviselő-testület Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottsága egyetért Polner
Frigyesné bizottsági elnök tárgyi indítványával, és az alábbiak szerint dönt:
1) A 19/2007.(II.16.) KT határozat módosításának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
2) Az ÁSOTT-TELSZO Kht. intézkedési tervének véleményezése
Előadó: Németh Attila ügyvezető
3) „Pályázat benyújtása a Közkincs program 3. pontjára a Könyvtár felújítására
vonatkozóan” elnevezésű napirendi pont véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
4) A Homokháti Kistérség közös helyi hulladékgazdálkodási tervének rendes
felülvizsgálatának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
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5) Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás
5/2001.(III.29.) sz. rendelet módosításának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester

szabályairól

szóló

6) Az önkormányzati képviselők, valamint a bizottságok nem képviselő tagjainak
tiszteletdíjáról és költségtérítéséről szóló 4/1995.(I.26.) Ö. számú rendelet
módosításának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
7) Az önkormányzat tulajdonában lévő Ásotthalom belterület 873 hrsz-ú építési telek
eladási árának megállapítása.
Előadó: Petró Ferenc polgármester
8) Tanítási időkeret csökkentés jóváhagyásának véleményezése
Előadó: Dr. Hadfiné Böjthe Gabriella
9) A Bartók Béla utcai Óvoda bezárásának és a Kiss Ferenc Általános Iskolában
csoportszoba kialakításának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
Határozatról értesül:
1.) Polner Frigyesné bizottság elnöke
2.) Petró Ferenc polgármester
3.) Dr. Keresztury Mónika jegyző
Polner Frigyesné bizottsági elnök tájékoztatja a jelenlévőket,
hogy az 1.), 2.) napirendi pont megtárgyalása közösen történik
Ásotthalom
Község
Képviselő-testületének
Ügyrendi
Bizottságával, a 3.), 4.) napirendi pont megtárgyalása közösen
történik Ásotthalom Község Képviselő-testületének Település-,
Vállalkozásfejlesztési és Mezőgazdasági Bizottságával és a 8.),
9.) napirendi pont megtárgyalása közösen történik Ásotthalom
Község
Képviselő-testületének
Oktatási,
Művelődési
és
Egészségügyi Bizottságával.
I. napirendi pont
A 19/2007.(II.16.) KT határozat módosításának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
( Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 2. számú melléklete tartalmazza)
Petró Ferenc polgármester: az önkormányzatra többletfeladatok hárultak a szociális
igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló törvény módosításai következtében. A Képviselőtestület 2007. február 6-án tárgyalta a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői számának
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csökkentését, azzal a kikötéssel, hogy amennyiben a többletfeladatok szükségessé teszik, a
létszám módosítható. Jelenleg szükségessé vált az 1 fő álláshely visszaállítása.
Babarczi Antal bizottsági tag: az előterjesztésben szerepel, hogy 1 fő pályázatíró álláshelye
kerül megszüntetésre.
Dr. Keresztury Mónika jegyző: Az eredeti határozatban arról volt szó, hogy ha
megnövekednek a feladatok, akkor lehetséges majd az álláshely visszaállítása. A
megnövekedett feladatok jellege nem a pályázati ügyintéző feladatkörébe tartoznak, ezek
teljesen más jellegűek. Itt a vizitdíjjal kapcsolatos ügyintézésről, a TB járulékalap
igazolásáról, az egészségügyi szolgáltatás és a hulladékszállítási díjkedvezményekről van szó.
Ezek mind hatósági feladatok, és ezért került erre a lépésre sor, hogy a pályázatírói munkakört
építsük le.
Petró Ferenc polgármester: Pályázatírással kapcsolatban említeném, hogy már nincs
pályázatírónk. Amióta Dobó Mariann elment, az álláshely nincs betöltve. A pályázatokat
térségi szinten fogjuk ezentúl kezelni, hiszen az operatív programokat onnan lehet irányítani.
A pénzek is térségi szinten kerülnek leosztásra. Ebben rövid időn belül dönt a Társulási
Tanács. A jelenleg futó 1-3 milliós pályázatokkal jelenleg az intézményvezetők foglalkoznak,
illetve a civil szervezetek készítik el. A Külsősök igénybevételére is sor kerülhet.
Pillanatnyilag nem látszik szükségesnek, hogy egy embert pályázatíróként alkalmazzunk.
Legközelebb szeptember végén fognak megjelenni olyan pályázatok, amelyben az
önkormányzatok érintettek lesznek.
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
Polner Frigyesné bizottsági elnök: A 19/2007.(II.16.) KT határozat módosításának
véleményezését szavazásra bocsátja.
A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta az
előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:
39/2007. (V.22.) PTB határozat
Tárgy:

A 19/2007.(II.16.) KT határozat 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. május 22.
Felelős: Polner Frigyesné bizottsági elnök
Határozatról értesül:
1.) Polner Frigyesné bizottság elnöke
2.) Petró Ferenc polgármester
3.) Dr. Keresztury Mónika jegyző

II. napirendi pont
Az ÁSOTT-TELSZO Kht. intézkedési tervének véleményezése
Előadó: Németh Attila ügyvezető
( Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 3. számú melléklete tartalmazza)
Németh Attila ügyvezető: Alapvetően arra próbáltunk orientálódni, azok a pontok kerültek
kidolgozásra, amelyek a mérlegeredmény elkészítése során, illetve a különböző bizottsági
ülések alkalmával elhangzottak. A kételyek, aggályok esetleges szigorítások, és módosítások
szükségessége alapján készült az intézkedési terv. A jelenlegi körülmények között, amit el
lehet a Kht-ban érni, azokat a szigorításokat, próbáltuk bevezetni. Fő probléma ma is a
pénzügyi helyzet.
Petró Ferenc polgármester: Egy vállalkozás szükséges, hogy törvényszerűen működjön, és
a rá vonatkozó előírásokat betartsa. Ezt ilyen szempontból biztosítottnak látom. Viszont
sokkal több pénzt nem fog tudni kitermelni ezután sem a vállalkozás. Nyilván a gépek ezután
is éppen úgy fogyasztanak, mint eddig, természetesen az ésszerűséget szem előtt kell tartani.
Arra hívnám fel a figyelmet, hogy nem tudjuk megengedni, hogy a Kht veszteséges legyen.
Amennyiben veszteséges lesz, fel kell számolni. Jelenleg minden lehetőséget ki kell
használni, hogy minimum a tavalyi évi nyereséget produkálja.
Polner Frigyesné bizottsági elnök: Valóban nem a papírgyártásra kell a hangsúlyt fektetni, de
a leszabályozottság kell. Szükség van rá. Ez az intézkedési terv akkor fog igazán valamit érni,
ha a szabályozottságot nem a papírgyártásra fordítjuk, hanem az energia-, anyag-, és
munkaerő takarékosságra. Bár nagy reményeket nem táplálhatunk, de bízom benne, hogy a
Kht. problémája év végére meg fog oldódni. A jelen időszakot a túlélési jelzővel kell
leginkább illetni, hiszen a mai körülmények között a vállalkozások nincsenek fellendülőben
sehol sem.
Babarczi Antal bizottsági tag: Tekintettel arra, hogy az előterjesztés anyaga az ülés előtt lett
kiosztva, így nem állt módomban tüzetesen átnézni. Ez az anyag nem olyan fajsúlyú anyag,
amelyet pár perc alatt át lehet tekinteni. A jelen körülmények között részemről felelős
véleményt nem tudok erről mondani, és a szavazáskor is tartózkodni fogok.

6
Petró Ferenc polgármester: Kiegészítésként azt a határozati javaslatot lehetne
megfogalmazni, hogy a Kht. pénzügyi helyzetét év végére pozitív eredménnyel zárja. Ezt
feladatként lehetne számukra meghatározni.
Dr. Keresztury Mónika jegyző: Pontosítsuk a kiegészítést: A Képviselő-testület utasítja az
ügyvezetőt, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy a 2007. évi
gazdasági évet pozitív eredménnyel zárja. Ez lenne határozat 3.) – as pontja, a régi 3-as pont
4.) pontra módosulna.
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
Polner Frigyesné bizottsági elnök: a határozati javaslat 3.) pontjára vonatkozó alábbi
módosító indítványt bocsátja szavazásra:
„A Képviselő-testület utasítja az ügyvezetőt, hogy tegye meg a szükséges
intézkedéseket annak érdekében, hogy a 2007. évi gazdasági évet pozitív
eredménnyel zárja.”
A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság, 3 igen szavazattal, 1 tartózkodással a módosító
indítványt elfogadta.
Polner Frigyesné bizottsági elnök: a határozati javaslat 4.) pontjára vonatkozó alábbi
módosító indítványt bocsátja szavazásra:
„A Képviselő-testület utasítja az ügyvezetőt, hogy az 1-es, 2-es és 3-as pontban
foglaltak végrehajtásáról és annak hatásáról minden testületi ülésen adjon
tájékoztatást.”
A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság, 3 igen szavazattal, 1 tartózkodással a módosító
indítványt elfogadta.

Polner Frigyesné bizottsági elnök: a fentiekben elfogadott módosító indítványokkal együtt
az ÁSOTT-TELSZO Kht. intézkedési tervének véleményezését szavazásra bocsátja:
A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság, 3 igen szavazattal, 1 tartózkodással elfogadta a tárgyi
előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:
40 /2007. (V. 22.) PTB. határozat
Tárgy: Az ÁSOTT-TELSZO Kht. intézkedési tervének elfogadásának véleményezése

Határozat
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Ásotthalom Község Képviselő-testületének Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottsága megtárgyalta
a tárgyi előterjesztést, és az alábbiak szerint dönt:
1.) A Bizottság az írásbeli előterjesztésben foglaltakkal egyetért
2.) A Bizottság a határozati javaslat 3.) pontját az alábbiak szerint javasolja
módosítani:
„A Képviselő-testület utasítja az ügyvezetőt, hogy tegye meg a szükséges
intézkedéseket annak érdekében, hogy a 2007. évi gazdasági évet pozitív
eredménnyel zárja.”
3.) A Bizottság a határozat javaslat 4.) pontját az alábbiak szerint javasolja
módosítani:
„A Képviselő-testület utasítja az ügyvezetőt, hogy az 1-es, 2-es és 3-as pontban
foglaltak végrehajtásáról és annak hatásáról minden testületi ülésen adjon
tájékoztatást.”
4.) A Bizottság a módosító javaslatokkal 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.
5.) A Bizottság megbízza a Bizottság elnökét, hogy a Bizottsági határozatot
ismertesse a Képviselő-testülettel.

Határidő: 2007. május 22.
Felelős: Polner Frigyesné bizottsági elnök
A határozatról értesül:
1.) Polner Frigyesné bizottsági elnök
2.) Dr. Keresztury Mónika jegyző
3.) Petró Ferenc polgármester

III. napirendi pont
„Pályázat benyújtása a Közkincs program 3. pontjára a Könyvtár felújítására vonatkozóan”
elnevezésű napirendi pont véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
( Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 4. számú melléklete tartalmazza)

8
Petró Ferenc polgármester: Az Oktatási és Kulturális Minisztérium olyan pályázati felhívást
tett közzé, melynek 3. pontjában településünknek is lehetősége nyílik a könyvtár felújítására.
A pályázható összeg nagyságából adódóan csak a részleges felújítás történhetne meg.
Polner Frigyesné bizottsági elnök: a részleges felújítás mit foglalna magában?
Német Attila ÁSOTT-TELSZO Kht. ügyvezetője: a régi vakolat eltávolítását, új
nemesvakolat felvitelét, külső nyílászárók cseréjét, valamint a hátsó udvarra egy ajtó nyitását
foglalná magában a részleges felújítás.
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
Polner Frigyesné bizottsági elnök: „A Pályázat benyújtása a Közkincs program 3. pontjára a
Könyvtár felújítására vonatkozóan” elnevezésű napirendi pont véleményezését szavazásra
bocsátja.
A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta az
előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:
41/2007. (V.22.) PTB határozat
Tárgy: „Pályázat benyújtása a Közkincs program 3. pontjára a Könyvtár felújítására
vonatkozóan” elnevezésű napirendi pont 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. május 22.
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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IV. napirendi pont
A Homokháti Kistérség közös helyi hulladékgazdálkodási tervének rendes felülvizsgálatának
véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
( Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 5. számú melléklete tartalmazza)
Petró Ferenc polgármester: a Kistérség 2005-ben elkészítette a közös helyi
hulladékgazdálkodási tervét, amelynek kötelező a kétévenkénti felülvizsgálata, ennek a
törvényi kötelezettségnek kell eleget tennie a Képviselő-testületnek.
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
Polner Frigyesné bizottsági elnök: A Homokháti Kistérség közös helyi hulladékgazdálkodási
tervének rendes felülvizsgálatának véleményezését szavazásra bocsátja.
A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta az
előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:
42/2007. (V.22.) PTB határozat
Tárgy: A Homokháti Kistérség közös helyi hulladékgazdálkodási tervének rendes
felülvizsgálatának 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. május 22.
Felelős: Polner Frigyesné bizottsági elnök
Határozatról értesül:
1.) Polner Frigyesné bizottság elnöke
2.) Petró Ferenc polgármester
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3.) Dr. Keresztury Mónika jegyző
A Pénzügyi és Tulajdonosi bizottság önálló ülését az 5.), 6.) és 7.) napirendi pontok
megtárgyalásával folytatja.
V. napirendi pont
Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 5/2001.(III.29.) sz.
rendelet módosításának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
( Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 6. számú melléklete tartalmazza)
Petró Ferenc polgármester: A Dél-Alföldi Regionális Közigazgatási Hivatal törvényességi
észrevételt tett. Az észrevétel szerint nincs összhang az SZMSZ és az önkormányzat
vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelet között, ezért vált szükségessé
a módosítás.
Babarczi Antal bizottsági tag: A 2.§. utolsó bekezdésében célszerű-e 1 millió Ft-ról 15 millió
Ft.ra emelni az értékhatárt a versenytárgyalás lefolytatási kötelezettséghez?
Javasolja a 10 millió Ft-os értékhatár megfontolását.
Petró Ferenc polgármester: a közbeszerzési törvény lett alapul véve az értékhatár
megállapításánál, így véleménye szerint maradjon a 15 millió Ft-os határ.
Dr. Keresztury Mónika jegyző: az értékhatár bruttó összeget jelent, tehát magába foglalja az
ÁFA- t is.
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
Polner Frigyesné bizottsági elnök: Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás
szabályairól szóló 5/2001.(III.29.) sz. rendelet módosításának véleményezését szavazásra
bocsátja.
A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta az
előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:
43/2007. (V.22.) PTB határozat
Tárgy: Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló
5/2001.(III.29.) sz. rendelet módosításának véleményezése

Határozat
Ásotthalom Község Képviselő-testület Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottsága megtárgyalta a
tárgyi előterjesztést, és az alábbiak szerint dönt:
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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. május 22.
Felelős: Polner Frigyesné bizottsági elnök
Határozatról értesül:
1.) Polner Frigyesné bizottság elnöke
2.) Petró Ferenc polgármester
3.) Dr. Keresztury Mónika jegyző
VI. napirendi pont
Az önkormányzati képviselők, valamint a bizottságok nem képviselő tagjainak tiszteletdíjáról
és költségtérítéséről szóló 4/1995.(I.26.) Ö. számú rendelet módosításának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
( Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 7. számú melléklete tartalmazza)
Petró Ferenc polgármester: a 2007. február 16-i testületi ülésen már elhangzott, hogy a
megnövekedett feladatokra való tekintettel szükségessé válik a tanácsnoki rendszer felállítása.
A tanácsnok részére lehetőség van tiszteletdíj megállapítására.
Babarczi Antal bizottsági tag: a javadalmazás miért nincs szétbontva tiszteletdíjra és
költségtérítésre?
A tanácsnok feladati és a Település-, Vállalkozásfejlesztési és Mezőgazdasági Bizottság
feladati között átfedést tapasztalt. A tanácsnok átveszi a feladatot a Bizottságtól?
Petró Ferenc polgármester: a vállalkozók igénylik az intenzív kapcsolattartást, a pályázatok
megírásánál a segítséget. A Bizottság feladatait nem veszi át a tanácsnok, hanem a konkrét
feladatok megoldásában segít. A tiszteletdíjat meg lehet bontani, de inkább a rendelet
költségtérítést szabályozó részébe kellene a tanácsnoki költségeket is beilleszteni.
Fröhlich András: a felsorolt tanácsnoki feladatokat túl általánosnak tartja, egy részletesebb
„munkaköri leírást” szeretne látni.
Petró Ferenc polgármester: a tanácsnok napi feladatait a polgármester adja, az éppen aktuális
tennivalók közül, ezeket előre pontosabban nem lehet megfogalmazni.
Dr. Keresztury Mónika jegyző: az előzőekben elhangzottak alapján az önkormányzati
képviselők, valamint a bizottságok nem képviselő tagjának tiszteletdíjáról és költségtérítéséről
szóló 4/1995.(I.26.) Ö. számú rendelet módosításáról szóló Rendelet-tervezet az alábbi 2.§.
egészülne ki:
„ A Rendelet 4.§.-a az alábbiak szerint módosul:
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4.§.
(1) A képviselőknek és a tanácsnoknak megtéríthető a képviselői illetve tanácsnoki
tevékenységgel összefüggő, az általuk megelőlegezett, számlákkal igazolt szükséges
költségeik.
(2) Költségtérítés előfeltétele a polgármester előzetes és írásos engedélye. Rendkívüli
esetben az előzetes és írásos engedély nélkül is elrendelheti a polgármester a
képviselők és a tanácsnok indokolt költségeinek megtérítését.”
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
Polner Frigyesné bizottsági elnök: Az önkormányzati képviselők, valamint a bizottságok
nem képviselő tagjainak tiszteletdíjáról és költségtérítéséről szóló 4/1995.(I.26.) Ö. számú
rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezet 2.§. –ra vonatkozó alábbi kiegészítő indítványt
szavazásra bocsátja.
„2.§.
A Rendelet 4.§.-a az alábbiak szerint módosul:
4.§.
(1) A képviselőknek és a tanácsnoknak megtéríthető a képviselői illetve tanácsnoki
tevékenységgel összefüggő, az általuk megelőlegezett, számlákkal igazolt szükséges
költségeik.
(2) Költségtérítés előfeltétele a polgármester előzetes és írásos engedélye. Rendkívüli
esetben az előzetes és írásos engedély nélkül is elrendelheti a polgármester a
képviselők és a tanácsnok indokolt költségeinek megtérítését.”
A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta a
kiegészítő indítványt.
Polner Frigyesné bizottsági elnök: Az önkormányzati képviselők, valamint a bizottságok
nem képviselő tagjainak tiszteletdíjáról és költségtérítéséről szóló 4/1995.(I.26.) Ö. számú
rendelet módosításának véleményezését a fentiekben elfogadott kiegészítő indítvánnyal
együtt szavazásra bocsátja.
A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta az
előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:
44/2007. (V.22.) PTB határozat
Tárgy:

Az önkormányzati képviselők, valamint a bizottságok nem képviselő tagjainak
tiszteletdíjáról és költségtérítéséről szóló 4/1995.(I.26.) Ö. számú rendelet
módosításának véleményezése
Határozat
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Ásotthalom Község Képviselő-testület Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottsága megtárgyalta a
tárgyi előterjesztést, és az alábbiak szerint dönt:

1.) A Bizottság az előterjesztésben szereplő az önkormányzati képviselők,
valamint a bizottságok nem képviselő tagjainak tiszteletdíjáról és
költségtérítéséről szóló 4/1995.(I.26.) Ö. számú rendelet 2.§.-át az alábbiak
szerint javasolja módosítani:
„2.§.
A Rendelet 4.§.-a az alábbiak szerint módosul:
4.§.
(1) A képviselőknek és a tanácsnoknak megtéríthető a képviselői illetve
tanácsnoki tevékenységgel összefüggő, az általuk megelőlegezett,
számlákkal igazolt szükséges költségeik.
(2) Költségtérítés előfeltétele a polgármester előzetes és írásos engedélye.
Rendkívüli esetben az előzetes és írásos engedély nélkül is elrendelheti a
polgármester a képviselők és a tanácsnok indokolt költségeinek
megtérítését.”

2.) 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.
3.) A Bizottság megbízza a Bizottság elnökét, hogy a Bizottsági határozatot
ismertesse a Képviselő-testülettel.
Határidő: 2007. május 22.
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 tulajdonában lévő Ásotthalom belterület 873 hrsz-ú építési telek eladási
árának megállapítása.
Előadó: Petró Ferenc polgármester
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( Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 8. számú melléklete tartalmazza)
Petró Ferenc polgármester: kérelem érkezett Tóthné Pipicz Tünde részéről amelyben az
Önkormányzat tulajdonában lévő építési telket szeretnék megvásárolni, családi ház építés
céljából. Javasolom az építési telek árát 550 ezer Ft-ban megállapítani.
Babarczi Antal bizottsági tag: hány m2 a telek?
Petró Ferenc polgármester: 1260 m2.
Dr. Keresztury Mónika jegyző: Javaslom, a korábbi gyakorlatnak megfelelően a beépítési
kötelezettség biztosítására az elidegenítési és terhelési tilalmat bejegyeztetni .
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
Polner Frigyesné bizottsági elnök: Az önkormányzat tulajdonában lévő Ásotthalom
belterület 873 hrsz-ú építési telek eladási árának megállapítását szavazásra bocsátja.
A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta az
előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:
45/2007. (V.22.) PTB határozat
Tárgy: Az önkormányzat tulajdonában lévő Ásotthalom belterület 873 hrsz-ú építési telek
eladási árának megállapítása

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

1.) A Bizottság egyetért az Ásotthalom belterület 873. hrsz-ú ingatlan
értékesítésével. Az ingatlan eladási árát 550.000,- azaz Ötszázötvenezer
forintban határozza meg.
2.) A Bizottság megbízza a polgármestert, hogy az ingatlan értékesítésével
kapcsolatos intézkedéseket tegye meg, és kösse meg az adásvételi szerződést.
Határidő: 2007. május 22.
Felelős: Petró Ferenc polgármester
Határozatról értesül:
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1.) Polner Frigyesné bizottság elnöke
2.) Petró Ferenc polgármester
3.) Dr. Keresztury Mónika jegyző
VIII. napirendi pont
Tanítási időkeret csökkentés jóváhagyásának véleményezése
Előadó: Dr. Hadfiné Böjthe Gabriella
( Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 9. számú melléklete tartalmazza)
Dr. Hadfiné Böjthe Gabriella igazgató: a Közoktatási Törvény módosítása miatt
szükségesség vált meghatározni, azon tevékenységeket, amelyek figyelembe vehetőek a
tanítási időkeret csökkentéséhez. Az előterjesztésben szereplő tevékenységek többek között a
szakmai továbbképzésen való részvétel, tanulmányi- és sportversenyekre tanuló kíséret,
osztálykirándulás.
Petró Ferenc polgármester: követhető lesz-e, hogy a tanárok mennyi időt töltenek a
munkájuktól távol, milyen okból és ezekből keletkezik-e túlórájuk?
Fröhlich András TVMB tag: a kötelező óraszámot minden pedagógusnak le kell tanítania.
Rendkívüli feladatok ellátásánál, amikor az igazgató utasítja a pedagógust, hogy vegyen részt
továbbképzésen, nyilván ugyanezen idő alatt lévő óráit nem tudja megtartani, tehát
adminisztratív értelemben ő nem tartotta meg az óráit, nem teljesítette a feladatát.
Dr. Hadfiné Böjthe Gabriella igazgató: minden év szeptemberében elhozza a tantárgy
felosztást a Polgármester Úrnak, és ebben soha nem szerepel olyan óra, hogy „tanulmányi
kirándulás”, tehát ezeket az órákat, amelyek tanulmányi kirándulással tölt, valamilyen módon
pótolni kell, hogy a pedagógusnak meg legyen a kötelező óraszáma., így a
teljesítményértékelésénél ez neki ne jelentsen hátrányt.
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
Polner Frigyesné bizottsági elnök: A tanítási időkeret csökkentés jóváhagyásának
véleményezését szavazásra bocsátja.
A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta az
előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:
46/2007. (V.22.) PTB határozat
Tárgy: A tanítási időkeret csökkentés jóváhagyásának véleményezése

Határozat
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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. május 22.
Felelős: Polner Frigyesné bizottsági elnök
Határozatról értesül:
1.) Polner Frigyesné bizottság elnöke
2.) Petró Ferenc polgármester
3.) Dr. Keresztury Mónika jegyző
IX. napirendi pont
A Bartók Béla utcai Óvoda bezárásának és a Kiss Ferenc Általános Iskolában csoportszoba
kialakításának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
( Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 10. számú melléklete tartalmazza)
Petró Ferenc polgármester: a költségvetésben kimondta a Képviselő-testület, hogy 3 óvodai
csoportot kell indítani és az egyik óvodaépületet be kell zárni. A Tölgyfa utcai Óvoda, mivel
szomszédos az Iskolával, a szülőknek kényelmesebb lenne az óvodás és iskoláskorú
gyerekeiket vinni szinte egy helyre. A Bartók utcai Óvodában, ugyan 3 csoportszoba van
kialakítva, de az egyik olyan kis méretű, hogy nem alkalmas normál csoport elhelyezésére,
hiszen korábban a kis létszámú bölcsödések használták. A Tölgyfa utcai Óvoda bővítésénél 2
csoportszoba kialakításához, ugyan érvényes engedélyekkel rendelkezik az Önkormányzat, de
sajnos a következő évben nincs anyagi kilátás a megvalósításra.
Fentiek figyelembe vételével adódott megoldás, hogy az Iskola egyik tantermét át kellene
alakítani csoportszobává, így megoldódna az óvodások elhelyezése, átmenetileg a 2007/2008
nevelési évre.
Dr. Hadfiné Böjthe Gabriella igazgató: az óvodavezető és az óvónők jelenleg tárgyalnak és
próbálnak meg olyan megállapodásra jutni, amelyet szeretnének ismertetni a Bizottságokkal.
Fodorné Király Aranka óvodavezető: az óvónőkkel és a szülők képviselőivel közösen most
került megfogalmazásra az a vélemény, amelyet képviselni szeretnénk.
A felolvasott vélemény szerint csak átmeneti megoldásként, 1 évre fogadja el a 3 három
óvodai csoport indítását az óvodai munkaközösség a szülőkkel egyetértve a Bartók utcai
Óvodában látja megoldottnak. Ebben az esetben a létszám csökkentése miatt a Kissorról
bejáró gyerekek buszoztatása nem megoldott. Kéri a Képviselő-testület támogatását abban,
hogy csak átmeneti megoldásként fogadja el a fentieket, valamint kerüljön bele a
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költségvetésbe a Tölgyfa utcai Óvoda bővítése, hiszen hosszú távon mindenképpen így lenne
megoldható az óvodáskorú gyermekek elhelyezése.
Petró Ferenc polgármester: az eddigiekkel ellentétes az elhangzott vélemény, hiszen ha a
csoportok a Bartók utcai Óvodába költöznek, akkor a lehetősége is kizárt, hogy az épületet
értékesíteni lehetne, és a befolyt összegből a Tölgyfa utcai Óvoda bővítése megoldódhatna a
következő nevelési évre.
Dr. Hadfiné Böjthe Gabriella igazgató: hogyan lesz megoldható, hogy 2008. nyarán a
Tölgyfa utcai Óvodában működő nevelés mellett folyik az építkezés.
Petró Ferenc polgármester: a nyári összevont csoport az iskolában kialakított
csoportszobában lehetne az építkezés ideje alatt.
Dr. Hadfiné Böjthe Gabriella igazgató: nem látja biztosítottnak, hogy az óvoda bővítési
beruházás elsőbbséget élvezne, egy esetlegesen adódó, kedvezőbb lehetőséggel szemben.
Ígéretet vár arra vonatkozóan, hogy ez a beruházás valóban a következő nevelési évre
megvalósul.
Babarczi Antal bizottsági tag: az iskola tudja nélkülözni az egy tantermet?
Dr. Hadfiné Böjthe Gabriella igazgató: nélkülözhető a tanterem. A felszereléseket a Bartók
utcából lehetne összeválogatni, a fűtést bővíteni szükséges, mert hideg a terem, a burkolatot is
át kell alakítani, a mellékhelyiségeket is a kisgyermekek igényeihez igazítva.
Polner Frigyesné bizottsági elnök: javasolja, hogy az óvodavezető és az iskolaigazgató által
is felvetett biztosítékok a határozatban is jelenjenek meg, a szülők és a közvélemény
megnyugtatására is.
Petró Ferenc polgármester: természetesen
megváltoztathatják az eredeti határozatot.

a

Bizottságok

a

véleményükben

Polner Frigyesné bizottsági elnök: javasolja, a határozat 4. ) pontjaként az alábbiakat:
„ A Képviselő-testület úgy, dönt, hogy 2008. augusztus 25-ig a Tölgyfa utcai Óvodát két
csoportszobával bővíti.”
A határozat 5.) pontjaként az alábbiakat javasolja:
„ A Képviselő-testület, úgy dönt, hogy a Felszabadulás utcai volt Óvoda épületét és a Bartók
utcai Óvoda épületét értékesíti és az értékesítésből befolyt összeget a Tölgyfa utcai Óvoda
bővítésére fordítja.”
Ennek függvényében a határidők is kiegészül 3. ponttal, amely a 4.), 5.) pontra vonatkozóan
2008. augusztus 25.
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
Polner Frigyesné bizottsági elnök: A Bartók Béla utcai Óvoda bezárásának és a Kiss Ferenc
Általános Iskolában csoportszoba kialakításának véleményezése c. napirendre tett alábbi
kiegészítő indíványt szavazásra bocsátja.
4.) A Képviselő-testület úgy, dönt, hogy 2008. augusztus 25-ig a Tölgyfa utcai
Óvodát két csoportszobával bővíti.
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5.) A Képviselő-testület, úgy dönt, hogy a Felszabadulás utcai volt Óvoda épületét
és a Bartók utcai Óvoda épületét értékesíti és az értékesítésből befolyt összeget
a Tölgyfa utcai Óvoda bővítésére fordítja.
Határidő: 4.) és 5.) pontra vonatkozóan 2008. augusztus 25.
A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság a kiegészítő indítványt 4 igen szavazattal, ellenszavazat
nélkül elfogadta.
Polner Frigyesné bizottsági elnök: A Bartók Béla utcai Óvoda bezárásának és a Kiss Ferenc
Általános Iskolában csoportszoba kialakításának véleményezését az előzőekben elfogadott
kiegészítő indítvánnyal együtt szavazásra bocsátja.
A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta az
előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:
47/2007. (V.22.) PTB határozat
Tárgy: A Bartók Béla utcai Óvoda bezárásának és a Kiss Ferenc Általános Iskolában
csoportszoba kialakításának véleményezése

Határozat
Ásotthalom Község Képviselő-testület Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottsága megtárgyalta a
tárgyi előterjesztést, és az alábbiak szerint dönt:
1.) A Bizottság az előterjesztésben szereplő Bartók Béla utcai Óvoda bezárásának
és a Kiss Ferenc Általános Iskolában csoportszoba kialakításának
véleményezése c. előterjesztésben szereplő határozatot az alábbiak szerint
javasolja módosítani:
4.) A Képviselő-testület úgy, dönt, hogy 2008. augusztus 25-ig a
Tölgyfa utcai Óvodát két csoportszobával bővíti.
5.) A Képviselő-testület, úgy dönt, hogy a Felszabadulás utcai volt
Óvoda épületét és a Bartók utcai Óvoda épületét értékesíti és az
értékesítésből befolyt összeget a Tölgyfa utcai Óvoda bővítésére
fordítja.
Határidő: 4.) és 5.) pontra vonatkozóan 2008. augusztus 25.
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2.) 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.
3.) A Bizottság megbízza a Bizottság elnökét, hogy a Bizottsági határozatot
ismertesse a Képviselő-testülettel.
Határidő: 2007. május 22.
Felelős: Polner Frigyesné bizottsági elnök
Határozatról értesül:
1.) Polner Frigyesné bizottság elnöke
2.) Petró Ferenc polgármester
3.) Dr. Keresztury Mónika jegyző
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 1745 órakor berekeszti.
Kmf.
Polner Frigyesné sk.
Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság
Bizottság elnöke

Marozsánné Balogh Mária sk.
jegyzőkönyv-vezető

