Jegyzőkönyv
Készült Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi
Tulajdonosi Bizottsága 2009. április 14-én 1300 órakor megtartott nyílt ülésén.

és

A bizottsági ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme
Jelen van: 4 fő; Polner Frigyesné elnök, Rózsa József, Tóth István, Dobák Sándor
bizottsági tagok
Távol maradt: 3 fő; Babarczi Antal, Balog Ilona bizottsági tag, (késésüket előre jelezték),
Tóthné Vass Gabriella (távolmaradását 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, Dr. Papp László titkársági osztályvezető, Bata
Ferenc Öttömös község polgármestere, Gárgyán István Öttömös község
jegyzője, Juhász Róbert belső ellenőr, Gajdánné Szatmári Mária
könyvvizsgáló, Szabó Attila vezető karbantó
Tanácskozási joggal jelen van: Fackelmann István alpolgármester, Farkas Mátyás
képviselő, Kiss Sándor képviselő, Kószó Tamás képviselő, Dr.. Karsai Éva
jegyző, Bálintné Mityók Szilvia gazdálkodási ügyintéző, Dr. Papp László
titkársági osztályvezető, Fröhlich András TVMB tag, Berta Antal TVMB
tag, Németh Attiláné OMEB tag, Balogh Sándor OMEB tag, Bókáné
Szilágyi Mária óvodavezető, Németh Attila ÁSOTT-TELSZO Nonprofit
Kft. Ügyvezetője, Szabó Attila vezető karbantartó
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.
Közli a jelenlevőkkel, hogy Petró Ferenc polgármestert távolléte miatt Fackelmann István
alpolgármester képviseli.
A kiadott és a jegyzőkönyvhöz mellékelt 1. számú melléklet) meghívóban foglaltaktól
eltérően az alábbiak szerint tesz javaslatot a nyílt ülés napirendjére:
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Az ülés napirendje:
1.)

Ásotthalom és Öttömös Közoktatási Intézményfenntartó Társulása
tagintézményeinek költségvetésének végrehajtásának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester

2.)

A 2008. évi belső ellenőrzési jelentés elfogadásának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester

3.)

Az Önkormányzat 2008. évi zárszámadásának véleményezése
Előadó:Petró Ferenc polgármester

4.)

Az ÁSOTT-TELSZO Nonprofit Kft. beszámolójának véleményezése
Előadó: Németh Attila ügyvezető

5.)

Az ÁSOTT-TELSZO Nonprofit Kft.-vel kötött közhasznú feladatok ellátására
vonatkozó szerződés felmondásának véleményezése
Előadó: Németh Attila ügyvezető

6.)

Az ÁSOTT-TELSZO Nonprofit Kft.-nek nyújtott csekély összegű támogatások
jóváhagyásának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester

7.)

A Strandfürdő 2009. évi üzemeltetésének véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester

8.)

Ásotthalom község külterületi szilárd hulladék szállítás megoldásának
véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester

9.)

A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező
igénybevételéről szóló 1/2000.(I.20.) sz. rendelet módosításának
véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester

10.) Ásotthalom Község Önkormányzata új Közbeszerzési Szabályzatának
jóváhagyása, és a 46/2008. (III.27.) KT határozat visszavonásának
véleményezése
Előadó: Dr. Karsai Éva jegyző
11.) A 2008. évi közbeszerzési éves statisztikai összegzés elfogadásának
véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
12.) A 2009. évi közbeszerzési terv elfogadásának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
13.) Homokháti Kistérség Többcélú
módosításának véleményezése

Társulása

Társulási

Megállapodás
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Előadó: Petró Ferenc polgármester
14.) Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Alapító Okirat módosításának
véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
15.) Pályázat benyújtása a Települési Pályázat Előkészítő Alap 2009. évi
támogatásának igénylésére elnevezésű napirendi pont véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
16.) 2009. évi ÖNHIKI-s támogatási igény benyújtásának véleményezése
Előadó:Petró Ferenc polgármester
17.) Az Önkormányzat aktuális pénzügyi
véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
18.) Az ÁSOTT-TELSZO Nonprofit Kft
tájékoztató véleményezése
Előadó: Németh Attila ügyvezető

helyzetéről

szóló

tájékoztató

aktuális pénzügyi helyzetéről szóló

19.) Az Önkormányzat tulajdonában lévő Ásotthalom, Bartók u. 31. szám alatti
ingatlan értékesítésére kiírt pályázat elbírálásának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
20.) Az Önkormányzat tulajdonában lévő Ásotthalom, Felszabadulás u. 26. szám
alatti ingatlan értékesítésre kiírt pályázat elbírálásának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
21.) Az Önkormányzat tulajdonában lévő Béke utca 10/A. szám alatti ingatlan
értékesítésére kiírt pályázat elbírálásának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
22.) A „volt Őzike Presszó” épületének bérbeadására kiírt pályázat elbírálásának
véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
23.) Egyebek

Az ülés napirendjére tett javaslatát szavazásra bocsátja.
A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság Bizottság Polner Frigyesné bizottsági elnök javaslatát
4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozza:
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48/2009.(IV.14.) PTB határozat
Tárgy:

A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság 2009. április 14-i rendkívüli nyílt ülés
napirendjének megállapítása
Határozat

Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Tulajdonosi
Bizottsága (továbbiakban: Bizottság) egyetért Polner Frigyesné bizottsági elnök
indítványával és az alábbiak szerint dönt:
A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság (továbbiakban Bizottság) 2009. április 14-én 1300 órai
kezdettel rendkívüli nyílt ülést tart, melynek napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg:
1.) Ásotthalom és Öttömös Közoktatási Intézményfenntartó Társulása
tagintézményeinek költségvetésének végrehajtásának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
2.) A 2008. évi belső ellenőrzési jelentés elfogadásának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
3.) Az Önkormányzat 2008. évi zárszámadásának véleményezése
Előadó:Petró Ferenc polgármester
4.) Az ÁSOTT-TELSZO Nonprofit Kft. beszámolójának véleményezése
Előadó: Németh Attila ügyvezető
5.) Az ÁSOTT-TELSZO Nonprofit Kft.-vel kötött közhasznú feladatok ellátására
vonatkozó szerződés felmondásának véleményezése
Előadó: Németh Attila ügyvezető
6.) Az ÁSOTT-TELSZO Nonprofit Kft.-nek nyújtott csekély összegű támogatások
jóváhagyásának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
7.) A Strandfürdő 2009. évi üzemeltetésének véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
8.) Ásotthalom község külterületi szilárd hulladék szállítás megoldásának
véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
9.) A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező
igénybevételéről szóló 1/2000.(I.20.) sz. rendelet módosításának
véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
10.) Ásotthalom

Község

Önkormányzata

új

Közbeszerzési

Szabályzatának
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jóváhagyása, és a 46/2008.
véleményezése
Előadó: Dr. Karsai Éva

(III.27.)

KT

határozat

visszavonásának

11.) A 2008. évi közbeszerzési éves statisztikai összegzés elfogadásának
véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
12.) A 2009. évi közbeszerzési terv elfogadásának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
13.) Homokháti Kistérség Többcélú
módosításának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester

Társulása

Társulási

Megállapodás

14.) Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Alapító Okirat módosításának
véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
15.) Pályázat benyújtása a Települési Pályázat Előkészítő Alap 2009. évi
támogatásának igénylésére elnevezésű napirendi pont véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
16.) 2009. évi ÖNHIKI-s támogatási igény benyújtásának véleményezése
Előadó:Petró Ferenc polgármester
17.) Az Önkormányzat aktuális pénzügyi
véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
18.) Az ÁSOTT-TELSZO Nonprofit Kft
tájékoztató véleményezése
Előadó: Németh Attila ügyvezető

helyzetéről

szóló

tájékoztató

aktuális pénzügyi helyzetéről szóló

19.) Az Önkormányzat tulajdonában lévő Ásotthalom, Bartók u. 31. szám alatti
ingatlan értékesítésére kiírt pályázat elbírálásának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
20.) Az Önkormányzat tulajdonában lévő Ásotthalom, Felszabadulás u. 26. szám
alatti ingatlan értékesítésre kiírt pályázat elbírálásának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
21.) Az Önkormányzat tulajdonában lévő Béke utca 10/A. szám alatti ingatlan
értékesítésére kiírt pályázat elbírálásának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
22.) A „volt Őzike Presszó” épületének bérbeadására kiírt pályázat elbírálásának
véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
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23.) Egyebek
A határozatról értesülnek:
1.) Polner Frigyesné PTB elnök
2.) Dr. Karsai Éva jegyző
3.) Petró Ferenc polgármester
4.) Irattár
A Bizottság a 1.) - 3.) napirendi pontokat közösen tárgyalja
Ásotthalom
Község
Önkormányzata
Képviselő-testülete
Oktatási, Művelődési és Egészségügyi Bizottságával, valamint
a
Település-,
Vállalkozásfejlesztési
és
Mezőgazdasági
Bizottságával, a 4.) – 15.) napirendi pontokat közösen
tárgyalja
Ásotthalom
Község
Önkormányzata
Képviselőtestülete Település-, Vállalkozásfejlesztési és Mezőgazdasági
Bizottságával.
I. napirendi pont
Ásotthalom és Öttömös Közoktatási Intézményfenntartó Társulása tagintézményeinek
költségvetésének végrehajtásának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 2. számú melléklete tartalmazza)
Polner Frigyesné PTB elnök átadja a szót Fackelmann István alpolgármesternek, a
napirendi pont előadójának.
Fackelmann István alpolgármester: Tájékoztatásul elmondja, hogy Petró Ferenc
polgármester nem tud részt venni a bizottsági üléseken.
Szeretettel köszönti a Bizottsági ülésen megjelenteket. Nem kívánja kiegészíteni a tárgyi
előterjesztést, mert a kiadott anyag tartalmazza mindkét település vonatkozásában a
számszaki adatokat.
Tájékoztatásul elmondja, hogy a
társulási megállapodásban
foglaltaknak eleget téve Öttömösön rendkívüli képviselő-testületi ülést tartanak, ahol az
előterjesztést megvitatják.
Polner Frigyesné PTB elnök: kérdés: előzetes egyeztetések történtek-e a Társulással?
Bálintné Mityók Szilvia gazdálkodási ügyintéző: Együtt készítették az elszámolást,
intézményeinket érintő rész az adott intézménynél szerepel. Öttömös Község nem tervezte
be a a Társulás tekintetében az önkormányzatot terhelő közös költség összegét, ezért
alakult ki a 2 millió Ft-os különbözet.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

7
Polner Frigyesné PTB elnök szavazásra bocsátja Ásotthalom és Öttömös Közoktatási
Intézményfenntartó Társulása tagintézményeinek költségvetésének végrehajtásának
véleményezését.
A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság a javaslatot 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
49/2009.(IV.14.) PTB határozat
Tárgy: Ásotthalom és Öttömös Közoktatási Intézményfenntartó Társulása
tagintézményeinek költségvetésének végrehajtásának véleményezése
Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Tulajdonosi
Bizottság Bizottsága (továbbiakban: Bizottság) megtárgyalta a tárgyi előterjesztést, és az
alábbiak szerint dönt:
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

II. napirendi pont
A 2008. évi belső ellenőrzési jelentés elfogadásának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 3.számú melléklete tartalmazza)
Polner Frigyesné PTB elnök átadja a szót : Fackelmann István alpolgármesternek
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Fackelmann István alpolgármester: Az előterjesztés mellékletét képezi az éves ellenőrzési
jelentés az Ásotthalom Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatalánál és a költségvetési
intézményeinél 2008. évben elvégzett ellenőrzések tapasztalatairól. Juhász Róbert belső
ellenőr a beszámolási időszakra vonatkozó megállapításokat, javaslatokat írásba foglalta.
Amennyiben a belső ellenőrzési jelentéssel kapcsolatban van kérdés, kéri tegyék fel a
jegyzőnek és a gazdálkodási ügyintézőnek.
Dr. Karsai Éva jegyző: Elmondja, hogy a mai Pénzügyi Bizottság ülésén kellett volna
tájékoztatást adni, normatív állami hozzájárulások elszámolásának belső ellenőrzéséről is,
azonban Juhász Róbert belső ellenőr helyszíni ellenőrzést nem tudta lefolytatni.
Amennyiben elkészül az anyag, akkor azt a bizottság elé fogja terjeszteni a későbbiekben.

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Polner Frigyesné PTB elnök szavazásra bocsátja a 2008. évi belső ellenőrzési jelentés
elfogadásának véleményezését.
A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság a javaslatot 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

50/2009.(IV.14.) PTB határozat
Tárgy: A 2008. évi belső ellenőrzési jelentés elfogadásának véleményezése
Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Tulajdonosi
Bizottság Bizottsága (továbbiakban: Bizottság) megtárgyalta a tárgyi előterjesztést, és az
alábbiak szerint dönt:
1.) A Bizottság egyetért az írásbeli előterjesztésben foglaltakkal, 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: azonnal
Felelős: Polner Frigyesné PTB elnök
A határozatról értesülnek:
1.) Polner Frigyesné PTB elnök
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2.) Dr. Karsai Éva jegyző
3.) Petró Ferenc polgármester
4.) Irattár

III. napirendi pont
Az Önkormányzat 2008. évi zárszámadásának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 4. számú melléklete tartalmazza)
Polner Frigyesné PTB elnök átadja a szót Fackelmann István alpolgármesternek.
Fackelmann István alpolgármester: Az előterjesztés alapos, amely részletesen
tartalmazza
a 2008. évi könyvvizsgálói véleményt. Gajdánné Szatmári Mária
könyvvizsgáló asszony nem tapasztalt jelentős hibát
a 2008. évi gazdálkodással
kapcsolatban.
Polner Frigyesné PTB elnök: A nagyértékű tárgyi eszközök nyilvántartása különbözik a
vagyonkataszteri nyilvántartástól, ez miből adódik?
Bálintné Mityók Szilvia gazdálkodási ügyintéző:
Könyvvizsgáló Asszonnyal
megtörténtek az egyeztetések. Nagyértékű tárgyi eszköz nyilvántartásunk és a főkönyvi
könyvelés egyezik, viszont a vagyonkataszter nyilvántartás némi eltérést mutat, mert az
év végén a több száz karton egyeztetésére nem volt elegendő idő.
Polner Frigyesné PTB elnök észrevételével kapcsolatban elmondja, hogy a nagyértékű
tárgyi eszközök nyilvántartásánál vannak különbségek. Ennek oka, hogy az analitikus
nyilvántartás 2 program keretében fut, amelyet meg lehetne oldani egy programmal. A
vagyonkataszter program eszköz-modulja rendelkezésünkre áll, folyamatos feltöltését
megkezdjük. Reméli, hogy az új program felhasználásával egyeznek a nyilvántartásaink.
Nincs ellentét a pénzmaradvány levezetése miatt Gajdánné Szatmári Mária Könyvvizsgáló
Asszony által leírtak alapján, mivel az eltérés a levezetés módjában különbözik. A
levezetésének végösszege megegyezik: a könyvvizsgáló által kimutatott
szabad
pénzmaradvány 13.768 e Ft, ebből 15.035 e Ft feladattal terhelt, amelyet központosított
előirányzatként 2008. évben megkaptunk. A Kincstár által rendelkezésünkre bocsátott ún.
K11 program követelményeinek megfelelően: 18.047 e Ft, amelyből feladattal terhelt
15.035 millió Ft, tehát az előző évekről maradt maradvány összege - 4.279 e Ft, ebből ki
tudtunk gazdálkodni 3 millió Ft-ot, tehát pénzmaradvány - 1.267 e Ft-ra csökken.
Polner Frigyesné PTB elnök: Eltérések mutatkoznak a követelések - és az önk. adók
programja, és a kimutatás tekintetében. A mindennapi életben van-e realitása annak, hogy,
a kivetett gépjármű adó
befolyik-e, vagy továbbra is megmarad behajthatatlan
követelésnek? Véleménye, hogy nem megfelelő a helyi iparűzési adó rendszere. Az
iparűzési adóval kapcsolatban elmondja, hogy nem tartja helyesnek az előleg kivetési
határidejét, (március 15.) tekintettel arra a tényre, hogy a személyi jövedelemadó
bevallások elkészítése egyéni vállalkozók esetében május 20. A fentiek következtében
problémaként előfordulhat, hogy pénzforgalmi szemlélettel könyvelő vállalkozó előlegként
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többet fizet. A fentiek következtében az szja bevallás elkészítése egyszerűbb, mint a helyi
iparűzési adóbevallás.
A gazdálkodási mutatókkal, ezen belül tőkeerősségi mutatóval kapcsolatosan elmondja,
hogy gyakorlatilag nem rossz az eredmény. A likviditási gyorsráta, fedezeti arány
jelentős csökkenést mutat, miből adódik? Nagy pénzügyi segítség lenne az önkormányzat
számára, ha jelentős iparűzési adó bevételre számíthatnánk.
Bálintné Mityók Szilvia gazdálkodási ügyintéző: Válaszában elmondja, adónemek
előírása tekintetében a program számít egy vélelmezett megtérülési hányadot. Teljes
100%-ban nem építhető be a mérlegbe, mert az előző évek tapasztalati adatai alapján
számított mutatók alapján nem fog teljesülni 100%-ban. A program a gépjármű adó
tekintetében is kiszámolta a csökkenést. Valószínűsíthető, hogy ez behajthatatlan követelés
marad, mivel évről-évre emelkedik a behajthatatlan követelések összege. A fedezeti arány
csökkenésével kapcsolatban elmondja, hogy az önhikis tervezés és fedezet hiánya miatt
igen nehéz pénzügyi helyzet alakult ki. Évi fedezet hiányában a számlák kifizetése
nem
történik meg határnapra, tekintettel arra a tényre, hogy az önkormányzati
adóbevételek nem állnak rendelkezésünkre minden percben és nem fedezik a kiadásainkat.
Tehát többet költünk mint amennyi bevétel rendelkezésünkre áll. Önkormányzati bevétel
szempontjából jellemzően május és december hónap végén mutatkoznak iparűzési
adóbevételeink. A térítési díj igen csekély bevételi összeget képez, a dologi kiadások
zömmel bér jellegűek, az állami támogatások összege nem fedezi a béreket. A
nagyobb beruházások kifizetése az önkormányzati gazdálkodást felborítja.
Fröhlich András TVMB tag: Az elhangzottak alapján nem érti, hogy egész évben mi
volt az amin vitatkoztak a bizottságok, ha a gazdálkodás szempontjából minden rendben
van.
Fackelmann István alpolgármester:
Minden rendben van, az annak köszönhető,
hogy „átvészeltük” a 2008 évet. Kiszolgáltatott helyzetben van önkormányzatunk is, mint
szinte minden önkormányzat. Tény, hogy ápilisban nincs fedezetünk a számlák kifizetésére.
Sajnálatos, hogy az önkormányzatok fennamaradása nem garantált. Igénybe kell venni az
önhikit, mivel nem garantált a működés fedezete már év elején sem. Az Önhiki benyújtása
napirendi pontként szerepel a Pénzügyi Bizottság előtt. A problémát a fentiek
figyelembevételével kell keresni, nem pedig önkormányzati szinten.
Jobb anyagi
helyzetben lennénk, ha a kötelező feladatok finanszírozása 100 %-ban megtörténne.
Abban egyetért, hogy értelmetlen vitának jelenleg nincs helye.
Polner Frigyesné PTB elnök: Mindenki előtt ismert, hogy a költségvetéssel összefüggő
előterjesztéseket év közben megtárgyaltuk, és ezáltal előfordult az is, hogy nem egyeztek
a vélemények. Tényadatok vannak az előterjesztésben, melyek a valóságot mutatják.
Összességében elfogadásra javasolja a pénzmaradvány felhasználására vonatkozó
előterjesztést és a 2008. évi költségvetés végrehajtására, a keletkezett pénzmaradvány
felhasználásra vonatkozó rendelet-tervezetet.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Polner Frigyesné PTB elnök szavazásra bocsátja az Önkormányzat 2008. évi
zárszámadásának véleményezését.
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A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság a javaslatot 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
51/2009.(IV.14.) PTB határozat
Tárgy:

Az Önkormányzat 2008. évi zárszámadásának véleményezése
Határozat

Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Tulajdonosi
Bizottság Bizottsága (továbbiakban: Bizottság) megtárgyalta a tárgyi előterjesztést, és az
alábbiak szerint dönt:
1.) A Bizottság egyetért az írásbeli előterjesztésben foglaltakkal.
2.) A Bizottság elfogadja a határozati javaslatot, valamint az előterjesztett rendelettervezetet, és alkalmasnak tartja arra, hogy azt a Képviselő-testület
megvitassa, és e l f o g a d j a .
3.) 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
A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság az Oktatási, Művelődési és Egészségügyi
Bizottsággal befejezi közös ülését.
A Pénzügyi és Tulajdonos Bizottság a 4. napirendi ponttal folytatja közös ülését a
Település-, Vállakozásfejlesztési és Mezőgazdasági Bizottsággal.
IV. napirendi pont
Az ÁSOTT-TELSZO Nonprofit Kft. beszámolójának véleményezése
Előadó: Németh Attila ügyvezető
(Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 5. számú melléklete tartalmazza)
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Balogh Ilona PTB tag 1330 –kor megérkezett, így a bizottság létszáma 5 főre emelkedett.
Polner Frigyesné PTB elnök átadja a szót Németh Attila ügyvezetőnek, a napirendi pont
előadójának.
Bálintné Mityók Szilvia gazdálkodási ügyintéző: Közli az ülés részvevőivel, hogy az
anyag most került kiosztásra. A bezsámolóval kapcsolatban elmondja, hogy a Techvibiz
könyvelői iroda lett felkérve, hogy a könyvelési adatokat vizsgálják át. Egy tétel javítását
javasolta a könyvelő iroda. Ez a tétel az Ásott-Telszo Nonprofit Kft. 5 millió Ft-os hitel
visszafizetésével kapcsolatos. Az Ő javaslatuk az volt, hogy rövid lejáratú kötelezettségként
szerepeljen a könyvelésben. A testületi döntés értelmében viszont támogatási szerződéssel
lett az összeg átutalva. A támogatási szerződést megküldték véleményezésre a
Minisztériumba. Ennek értelmében az összeg a 9-es számlaosztályban, eredményként lett
lekönyvelve, ami a veszteséget csökkentette. A Techvibiz Kft. javaslata szerint a 4-es
számlaosztályban kell az 5 millió forintot lekönyvelni.
Dr. Karsai Éva jegyző: Az önkormányzat már több alkalommal fizetett vissza kezesként
hiteleket. Ez minden esetben csekély összegű támogatásként lett elszámolva. Ezt a kifizetett
tételt a Pénzügyminisztérium utólagosan jóváhagyta. Minden évben április 30-ig kell az
Önkormányzatoknak elkészíteni az előző évi támogatásokról szóló beszámolót. Az 5 millió
forint a 2008. évi beszámolóba került.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Polner Frigyesné PTB elnök szavazásra bocsátja az ÁSOTT-TELSZO Nonprofit Kft.
beszámolójának véleményezését.
A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság a javaslatot 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

52/2009.(IV.14.) PTB határozat
Tárgy:

Az ÁSOTT-TELSZO Nonprofit Kft. beszámolójának véleményezése
Határozat

Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Tulajdonosi
Bizottság Bizottsága (továbbiakban: Bizottság) megtárgyalta a tárgyi előterjesztést, és az
alábbiak szerint dönt:
1.) A Bizottság egyetért az írásbeli előterjesztésben foglaltakkal, 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.

13

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 ÁSOTT-TELSZO Nonprofit Kft.-vel kötött közhasznú feladatok ellátására
vonatkozó szerződés felmondásának véleményezése
Előadó: Németh Attila ügyvezető
(Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 6. számú melléklete tartalmazza)
Polner Frigyesné PTB elnök átadja a szót Németh Attila ügyvezetőnek, a napirendi pont
előadójának.
Németh Attila ügyvezető: Az írásos anyag értelmében a szerződés felmondása a
végelszámolás 2009. június 30-i dátumával függ össze.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Polner Frigyesné PTB elnök szavazásra bocsátja az ÁSOTT-TELSZO Nonprofit Kft.-vel
kötött közhasznú feladatok ellátására vonatkozó szerződés felmondásának véleményezését.
A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság a javaslatot 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

53/2009.(IV.14.) PTB határozat
Tárgy:

Az ÁSOTT-TELSZO Nonprofit Kft.-vel kötött közhasznú feladatok
ellátására vonatkozó szerződés felmondásának véleményezése
Határozat

Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Tulajdonosi
Bizottság Bizottsága (továbbiakban: Bizottság) megtárgyalta a tárgyi előterjesztést, és az
alábbiak szerint dönt:
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1.) A Bizottság egyetért az írásbeli előterjesztésben foglaltakkal, 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: 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 ÁSOTT-TELSZO Nonprofit Kft.-nek nyújtott csekély összegű támogatások
jóváhagyásának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 7. számú melléklete tartalmazza)
Polner Frigyesné PTB elnök átadja a szót Fackelmann István alpolgármesternek, a
napirendi pont előadójának.
Fackelmann István alpolgármester: Átadja a szót a jegyzőnőnek, aki a csekély összegű
támogatás véleményeztetését intézte a Pénzügyminisztériummal.
Dr Karsai Éva jegyző: A hitel visszafizetés és a járulék visszafizetés ügyében is lett kérve
állásfoglalás. A járulék összege 3.668.510,- Ft. Amennyiben a Képviselő-testület úgy dönt,
hogy ez az összeg is legyen átutalva, akkor az Önkormányzat nehéz anyagi helyzetbe kerül.
Szem előtt kell tartani az önerős pályázatok önrészét is. A polgármester ezzel kapcsolatban
még mindig tárgyalásokat folytat. Ha a tárgyalások nem hoznak eredményt, előfordulhat,
hogy az Önkormányzat a tanyagondnoki gépkocsi beszerzésének önrészét vagy más
pályázatokat sem tud kifizetni. Amennyiben a Testület úgy dönt, hogy újabb csekély
összegű támogatást nyújt a Kft-nek, nagyon szoros gazdálkodást kell folytatni, akár még a
bérek kifizetése is veszélybe kerülhet. Viszont ha a járuléktartozás vissza lenne fizetve,
akkor az APEH levenné a gépekről és az ingatlanról jelzálogot. Ezután maga a cég el tudná
kezdeni az apportba átadott földterület és gépek értékesítését. Az értékesítések
enyhíthetnék az Önkormányzat anyagi helyzetét. A gépekről is készült már értékbecslés. A
Kft-nek viszont az Önkormányzat felé is van adótartozása, amit az Önkormányzat nem tud
elengedni.
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Németh Attila ügyvezető: A földterületet mint végelszámoló, az értékbecslés értékénél
kevesebbért nem adhatja el. A 3.750.000,- Ft értéket nagyon magasnak tartja. Ha
kevesebbért lenne a föld értékesítve, akkor új értékbecslést kell csináltatni. A végelszámolás
befejezése után a föld ebben az értékben kerül vissza az Önkormányzat tulajdonába.
A gépek értékbecslésére alacsonynak tartja a 1,5 millió forintot. A gépek állapota
folyamatosan romlik. Az Önkormányzatnak is el kell döntenie, hogy mivel akarja a
hulladékgyűjtést és útjavítást elvégezni. Az értékesítés a feladatvégzés függyvénye.
Tóth István PTB tag: Szerinte is el kell dönteni, hogy milyen feladatot tud a Műszaki
Szolgálat átvállalni és ehhez milyen gépeket kell az Önkormányzatnak megvásárolnia a Kfttől. Azokat a gépeket kellene értékesítésre bocsátani, ami a feladatellátáshoz nem szükséges.
A többi gépet lehetne értékesíteni.
Berta Antal TVMB tag: Véleménye szerint az egész géppark nem ér annyit, amennyi az
APEH tartozás. Akkor miért nem Az APEH árverezi a gépeket?
Dr Karsai Éva jegyző: Ameddig a cégnek tartozása van, addig a végelszámolás nem tud
befejeződni. Ebben az esetben is az Önkormányzatnak kellene kezesként kifizetni a
tartozást.
Dobák Sándor PTB tag: A tartozás visszafizetése után rögtön kellene értékesíteni a
gépeket.
Fackelmann István alpolgármester: Véleménye szerint ez az összeg nagyon nehéz
helyzetbe hozza pénzügyileg az Önkormányzatot. Az értékesítés szerinte el is húzódhat,
aminek következtében az Önkormányzat nem biztos, hogy rövid időn belül pénzhez tud
jutni. Szerinte az Önkormányzatot nem lehet ilyen helyzetbe sodorni.
Dr Karsai Éva jegyző: A környező településeken is az Önkormányzatok saját feladatként
látják el az útkarbantartást. A költségvetésben nincs akkora összeg tervezve erre a feladatra,
hogy azt vállalkozónak ki tudják adni, legalábbis ha a kapott árajánlatot veszik figyelembe.
Bálintné Mityók Szilvia gazdálkodási ügyintéző: Ameddig a Kft. nem szűnik meg, addig
minden hónapban kell a bérleti díjat fizetni. A költségvetésben csak június 30-ig van ez az
összeg betervezve, és a gépek vásárlására is lett elkülönítve összeg a költségvetésben.
Polner Frigyesné PTB elnök: Nagy problémának látja, hogy a földterület értéke
3.750.000,- Ft. Ezt irreálisan magasnak tartja. Attól tart, hogy nem lesz érdeklődő.
Balog Ilona PTB tag: Ő az APEH tartozás visszafizetését javasolja. Szerinte ez után lehet a
gépek sorsáról dönteni.
Dr Karsai Éva jegyző: Április 15-ig kell elutalni a tartozást. Ha ez eddig nem történik meg,
akkor nem biztos, hogy a végelszámolás be tud fejeződni június 30-ig. Ha ez a határidő
tartható, akkor a dolgozóknak is ki kell fizetni május 31-én a végkielégítést, ami újabb
jelentős összeget tesz ki.
Németh Attila ügyvezető: Az APEH részlet összege fix. A részletfizetés november 30-ig
tart. Ha a végelszámolás nem tud befejeződni június 30-ig, akkor a végelszámolót tovább
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kell alkalmazni. Szerinte is a gépek értékesítését minél hamarabb meg kellene kezdeni, mert
ez több időt vehet igénybe.
Tóth István PTB tag: Nem érti, hogy az Önkormányzat miért fizet ilyen sok bérleti díjat a
Kft-nek. Szerinte a dolgozókat már korábban el kellett volna bocsátani. Szerinte 1 emberre
lenne szükség, aki a végelszámolást felügyeli.
Bálintné Mityók Szilvia gazdálkodási ügyintéző: Közli a jelenlévőkkel, ha az
Önkormányzat nehéz anyagi helyzetbe kerül, vannak lekötött pénzek, amit fel lehet bontani
szükség esetén.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Polner Frigyesné PTB elnök szavazásra bocsátja az ÁSOTT-TELSZO Nonprofit Kft.-nek
nyújtott csekély összegű támogatások jóváhagyásának véleményezését.
A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság a javaslatot 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

54/2009.(IV.14.) PTB határozat
Tárgy:

Az ÁSOTT-TELSZO Nonprofit Kft.-nek nyújtott csekély összegű
támogatások jóváhagyásának véleményezése
Határozat

Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Tulajdonosi
Bizottság Bizottsága (továbbiakban: Bizottság) megtárgyalta a tárgyi előterjesztést, és az
alábbiak szerint dönt:
1.) A Bizottság egyetért az írásbeli előterjesztésben foglaltakkal, 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: 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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VII. napirendi pont
A Strandfürdő 2009. évi üzemeltetésének véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 8. számú melléklete tartalmazza)
Babarczi Antal PTB tag 1425 –kor megérkezett, így a bizottság létszáma 6 főre emelkedett.
Polner Frigyesné PTB elnök átadja a szót Fackelmann István alpolgármesternek.
Fackelmann István alpolgármester: Az írásos előterjesztéshez nem kívánt hozzáfűzni
semmit. Átadja a szót Szabó Attilának a Műszaki csoport vezető karbantartójának.
Szabó Attila Műszaki csoport vezető karbantartója: Közli, hogy május 1-ére tervezték a
Strandfüdő beüzemelését. 2 fő lenne az állandó dolgozó, mivel ehhez gépkezelői kiskönyv
szükséges. 3 főt munkavállalói kiskönyvvel foglalkoztatnának. 1 fő takarító, karbantartó 4
órában lenne foglalkoztatva. Az induláshoz nagyobb adag vegyszerre lenne szükség. A
korábbi években is a DIÓ Kft-től lettek ezek az anyagok beszerezve. Ennek az összege
körülbelül 70-80 ezer Ft lenne. A vízmintavételt az ÁNTSZ végezné.
Javaslata a belépődíjakra: -felnőtt belépő 800,- Ft, Diák 500,- Ft, csoportos (15 fő felett)
400,- Ft. Szerinte lenne igény a 2 órás jegyre is.
Dobák Sándor PTB tag: Költségvetést kellene készíteni, mivel a strand üzemeltetése
veszteséges szokott lenni. Problémának látja, hogy nincs melegvizes tusolási lehetőség.
Az árakkal kapcsolatban a mórahalmi fürdőben lehetne tájékozódni. Ismeretei szerint ott
délután már félárú jeggyel lehet belépni. Ezzel lehetne kompenzálni a forgalom
kiegyensúlyozottságát. Soknak tartja a 800,- Ft-os belépőt, mivel a szolgáltatások
lényegesen kevesebbek, mint Mórahalmon. Szerinte az 500,- Ft-os belépő reálisabb lenne.
A tusolási lehetőséget a fürdővizzel kellene megoldani, nem pedig a hálózati vizzel.
Szabó Attila Műszaki csoport vezető karbantatója: Szabály írja elő, hogy a tusolóból
csak ivóvíz folyhat.
Dr Karsai Éva jegyző: Közli, hogy az induláshoz a DÉMÁSZ már megemelte az
ampererősséget. A belépődíjakat a Képviselő-testületnek kell meghatároznia, mivel
Önkormányzati bevétel lesz.
Javaslata a nyitvatartásra 10-20 óráig. Belépőjegy: felnőtt 600,- Ft, diák- nyugdíjas belépő
400,- Ft, csoportos belépő 400,- Ft, 17 óra utáni belépés esetében 50% kedvezmény. Kéri
ezzel kapcsolatban a bizottság tagjainak véleményét.
A bizottság tagjai is egyetértenek az említett belépőjegy árakkal. Javasolják a határozat
kiegészítését.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Polner Frigyesné PTB elnök szavazásra bocsátja a Strandfürdő 2009. évi üzemeltetésének
véleményezését.
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A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság a javaslatot 6igen szavazattal, ellenszavazat nélkül
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

55/2009.(IV.14.) PTB határozat
Tárgy:

A Strandfürdő 2009. évi üzemeltetésének véleményezése
Határozat

Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Tulajdonosi
Bizottsága (továbbiakban: Bizottság) megtárgyalta a tárgyi előterjesztést, és az alábbiak
szerint dönt:
A Bizottság véleménye az alábbi:
1.) A Bizottság egyetért az írásbeli előterjesztésben foglaltakkal.
2.) A Bizottság javasolja a határozati javaslat 1.) pontjának módosítását az alábbiak
szerint:
„ 1.) A Képviselő-testület ú g y d ö n t , hogy A Strandfürdőt (6783
Ásotthalom, Honvéd u. 8.) a Településüzemeltetési és Műszaki Szolgálat
üzemelteti 2009. május 1-jétől (10 órától 20 óráig tartó nyitvatartási
idővel) kezdődő idényben.”
3.) A Bizottság javasolja a határozati javaslatot az alábbi új 2.) ponttal kiegészíteni:
„ 2.) A Képviselő-testület a Strandfürdőben a belépődíjakat az alábbiak
szerint határozza meg:
felnőtt .............................................................................. 600,-Ft
diák, nyugdíjas................................................................ 400,-Ft
csoportos................................................ (15 fő felett) 400,-Ft/fő
17 óra utáni belépés esetén 50% díjkedvezmény biztosítandó.

4.) A Bizottsága fenti módosítással és kiegészítéssel javasolja elfogadásra a határozati
javaslatot, és alkalmasnak tartja arra, hogy azt a Képviselő-testület megvitassa, és
elfogadja.
5.) 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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VIII. napirendi pont
Ásotthalom község külterületi szilárd hulladék szállítás megoldásának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 9. számú melléklete tartalmazza)
Polner Frigyesné PTB elnök átadja a szót Fackelmann István alpolgármesternek.
Fackelmann István alpolgármester: A napirendi pontot kiegészíteni nem kívánja.
Babarczi Antal PTB tag: Véleménye szerint a Műszaki Csoportnak kellene a feladatot
elvégezni, mivel a bevételre nagy szüksége lenne az Önkormányzatnak.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Polner Frigyesné PTB elnök szavazásra bocsátja Ásotthalom község külterületi szilárd
hulladék szállítás megoldásának véleményezését.
A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság a javaslatot 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

56/2009.(IV.14.) PTB határozat
Tárgy: Ásotthalom község külterületi szilárd hulladék szállítás megoldásának
véleményezése
Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Tulajdonosi
Bizottsága (továbbiakban: Bizottság) megtárgyalta a tárgyi előterjesztést, és az alábbiak
szerint dönt:
1.) A Bizottság egyetért az írásbeli előterjesztésben foglaltakkal, 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: azonnal
Felelős: Polner Frigyesné PTB elnök
A határozatról értesülnek:
1.) Polner Frigyesné PTB elnök
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2.) Dr. Karsai Éva jegyző
3.) Petró Ferenc polgármester
4.) Irattár

IX. napirendi pont
A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételéről
szóló 1/2000.(I.20.) sz. rendelet módosításának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 10. számú melléklete tartalmazza)
Polner Frigyesné PTB elnök átadja a szót Fackelmann István alpolgármesternek a
napirendi pont előadójának.
Fackelmann István alpolgármester: A napirendi ponthoz nem kíván hozzáfűzni semmit.
A leírtak szerint kéri a véleményezést.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Polner Frigyesné PTB elnök szavazásra bocsátja a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos
közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 1/2000.(I.20.) sz. rendelet módosításának
véleményezését.
A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság a javaslatot 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

57/2009.(IV.14.) PTB határozat
Tárgy:

A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező
igénybevételéről szóló 1/2000.(I.20.) sz. rendelet módosításának
véleményezése
Határozat

Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Tulajdonosi
Bizottsága (továbbiakban: Bizottság) megtárgyalta a tárgyi előterjesztést, és az alábbiak
szerint dönt:
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1.) A Bizottság egyetért az írásbeli előterjesztésben foglaltakkal, 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: 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
Ásotthalom Község Önkormányzata új Közbeszerzési Szabályzatának jóváhagyása, és
a 46/2008. (III.27.) KT határozat visszavonásának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 11. számú melléklete tartalmazza)
Polner Frigyesné PTB elnök átadja a szót Fackelmann István alpolgármesternek, a
napirendi pont előadójának.
Fackelmann István alpolgármester: Április 15-ig kell az új közbeszerzési szabályzatot
elfogadni. A korábbi szabályzatot vissza kell vonni, az újat kell elfogadni.
Babarczi Antal PTB tag: Kérdése, hogy 1 ajánlat esetén mi a teendő.
Dr. Karsai Éva jegyző: Amennyiben ez érvényes ajánlat, akkor elfogadható. A jogszabály
erre lehetőséget nyújt.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Polner Frigyesné PTB elnök szavazásra bocsátja Ásotthalom Község Önkormányzata új
Közbeszerzési Szabályzatának jóváhagyása, és a 46/2008. (III.27.) KT határozat
visszavonásának véleményezését.
A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság a javaslatot 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
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58/2009.(IV.14.) PTB határozat
Tárgy:

Ásotthalom Község Önkormányzata új Közbeszerzési Szabályzatának
jóváhagyása, és a 46/2008. (III.27.) KT határozat visszavonásának
véleményezése
Határozat

Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Tulajdonosi
Bizottsága (továbbiakban: Bizottság) megtárgyalta a tárgyi előterjesztést, és az alábbiak
szerint dönt:
1.) A Bizottság egyetért az írásbeli előterjesztésben foglaltakkal, 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: 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

XI. napirendi pont
A 2008. évi közbeszerzési éves statisztikai összegzés elfogadásának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 12. számú melléklete tartalmazza)
Polner Frigyesné PTB elnök átadja a szót Fackelmann István alpolgármesternek, a
napirendi pont előadójának.
Fackelmann István alpolgármester: Össze van állítva az éves statisztikai jelentés, amit a
Közbeszerzési Tanácsnak el kell küldeni. Kéri a bizottság jóváhagyását.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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Polner Frigyesné PTB elnök szavazásra bocsátja a 2008. évi közbeszerzési éves statisztikai
összegzés elfogadásának véleményezését.
A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság a javaslatot 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

59/2009.(IV.14.) PTB határozat
Tárgy:

A 2008. évi közbeszerzési éves statisztikai összegzés elfogadásának
véleményezése
Határozat

Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Tulajdonosi
Bizottsága (továbbiakban: Bizottság) megtárgyalta a tárgyi előterjesztést, és az alábbiak
szerint dönt:
1.) A Bizottság egyetért az írásbeli előterjesztésben foglaltakkal, 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: 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

XII. napirendi pont
A 2009. évi közbeszerzési terv elfogadásának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 13. számú melléklete tartalmazza)
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Polner Frigyesné PTB elnök átadja a szót Fackelmann István alpolgármesternek, a
napirendi pont előadójának.
Fackelmann István alpolgármester: A táblázat magában foglalja a 2009. évi
közbeszerzési tervet, ami a tanyagondnoki gépkocsi beszerzését, a diákétkeztetést, építési
beruházást, háziorvosi rendelő korszerűsítését, 2 tanyavilági beruházást tartalmaz.
Babarczi Antal PTB tag: Attól tart, hogy az Önkormányzatnak nem lesz lehetősége ezeket
mind elvégezni.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Polner Frigyesné PTB elnök szavazásra bocsátja a 2009. évi közbeszerzési terv
elfogadásának véleményezését.
A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság a javaslatot 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

60/2009.(IV.14.) PTB határozat
Tárgy:

A 2009. évi közbeszerzési terv elfogadásának véleményezése
Határozat

Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Tulajdonosi
Bizottsága (továbbiakban: Bizottság) megtárgyalta a tárgyi előterjesztést, és az alábbiak
szerint dönt:
1.) A Bizottság egyetért az írásbeli előterjesztésben foglaltakkal, 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: 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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XIII. napirendi pont
Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodás módosításának
véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 14. számú melléklete tartalmazza)
Polner Frigyesné PTB elnök átadja a szót Fackelmann István alpolgármesternek, a
napirendi pont előadójának.
Fackelmann István alpolgármester: Az előterjesztést nem kívánja kiegészíteni.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Polner Frigyesné PTB elnök szavazásra bocsátja a Homokháti Kistérség Többcélú Társulása
Társulási Megállapodás módosításának véleményezését.
A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság a javaslatot 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

61/2009.(IV.14.) PTB határozat
Tárgy:

Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodás
módosításának véleményezése

Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Tulajdonosi
Bizottsága (továbbiakban: Bizottság) megtárgyalta a tárgyi előterjesztést, és az alábbiak
szerint dönt:
1.) A Bizottság egyetért az írásbeli előterjesztésben foglaltakkal, 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: 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

XIV. napirendi pont
Homokháti Kistérség Többcélú
véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester

Társulása

Alapító

Okirat

módosításának

(Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 15. számú melléklete tartalmazza)
Polner Frigyesné PTB elnök átadja a szót Fackelmann István alpolgármesternek, a
napirendi pont előadójának.
Fackelmann István alpolgármester: A napirendi pontot nem kívánta kiegészíteni.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Polner Frigyesné PTB elnök szavazásra bocsátja a Homokháti Kistérség Többcélú Társulása
Alapító Okirat módosításának véleményezését.
A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság a javaslatot 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
62/2009.(IV.14.) PTB határozat
Tárgy:

Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Alapító Okirat módosításának
Határozat

Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Tulajdonosi
Bizottsága (továbbiakban: Bizottság) megtárgyalta a tárgyi előterjesztést, és az alábbiak
szerint dönt:
1.) A Bizottság egyetért az írásbeli előterjesztésben foglaltakkal, 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: 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

XV. napirendi pont
Pályázat benyújtása a Települési Pályázat Előkészítő Alap 2009. évi támogatásának igénylésére
elnevezésű napirendi pont véleményezése

Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 16. számú melléklete tartalmazza)
Polner Frigyesné PTB elnök átadja a szót Fackelmann István alpolgármesternek, a
napirendi pont előadójának.
Fackelmann István alpolgármester: A Csongrád Megyei Közgyűlés elnöke ebben a
pályázatban lehetőséget biztosít támogatás igénylésére. Ebben a saját forrás 625.000,- Ft, a
támogatás pedig 3.125.000,- Ft. Ebből az összegből a strandfürdőben camping szállás,
szociális helyiség építésének tervezését lehetne elvégezni. A pályázat a határidőket
tartalmazza.
Kiss Sándor képviselő: Az összeget nagyon kevésnek tartja erre a feladatokra.
Fackelmann István alpolgármester: Ezzel az összeggel csak a tervek elkészítésére lehet
pályázni, nem az építkezésre.
Kiss Sándor képviselő: Kérdezi, hogy van-e lehetőség a tervek elkészítése után a
beruházásra is pályázatot benyújtani?
Fackelmann István alpolgármester: Az Ásotthalom Kissorért Egyesület már január 10-én
nyújtott be pályázatot, aminek a tárgya a Strandfürdőben camping szállás, szociális helyiség
kialakítása. Az összegről nem tud pontos felvilágosítást adni..
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Polner Frigyesné PTB elnök szavazásra bocsátja a Pályázat benyújtása a Települési Pályázat
Előkészítő Alap 2009. évi támogatásának igénylésére elnevezésű napirendi pont
véleményezését.
A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság a javaslatot 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
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63/2009.(IV.14.) PTB határozat
Tárgy:

Pályázat benyújtása a Települési Pályázat Előkészítő Alap 2009. évi támogatásának
igénylésére elnevezésű napirendi pont véleményezése

Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Tulajdonosi
Bizottsága (továbbiakban: Bizottság) megtárgyalta a tárgyi előterjesztést, és az alábbiak
szerint dönt:
1.) A Bizottság egyetért az írásbeli előterjesztésben foglaltakkal, 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: 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
A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság a Település-, Vállalkozásfejlesztési és
Mezőgzdasági Bizottsággal közös ülését befejezi, majd önálló ülését megkezdi.
XVI. napirendi pont
2009. évi ÖNHIKI-s támogatási igény benyújtásának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 17. számú melléklete tartalmazza)
Polner Frigyesné PTB elnök átadja a szót Fackelmann István alpolgármesternek, a
napirendi pont előadójának.
Babarczi Antal 1530 -kor távozott az ülésteremből.
Fackelmann István alpolgármester: A napirendi pontot nem kívánta kiegészíteni.

29
Polner Frigyesné PTB elnök: Véleménye szerint a támogatási igényt feltétlenül be kell
nyújtani.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Polner Frigyesné PTB elnök szavazásra bocsátja a 2009. évi ÖNHIKI-s támogatási igény
benyújtásának véleményezését.
Babarczi Antal a szavazás alatt nem tartózkodott az ülésteremben.
A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság a javaslatot 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

64/2009.(IV.14.) PTB határozat
Tárgy:

2009. évi ÖNHIKI-s támogatási igény benyújtásának véleményezése

Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Tulajdonosi
Bizottsága (továbbiakban: Bizottság) megtárgyalta a tárgyi előterjesztést, és az alábbiak
szerint dönt:
1.) A Bizottság egyetért az írásbeli előterjesztésben foglaltakkal, 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: 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
Babarczi Antal PTB tag 1535 –kor visszajött az ülésterembe.
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XVII. napirendi pont
Az Önkormányzat aktuális pénzügyi helyzetéről szóló tájékoztató véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 18. számú melléklete tartalmazza)
Polner Frigyesné PTB elnök átadja a szót Fackelmann István alpolgármesternek, a
napirendi pont előadójának.
Fackelmann István alpolgármester: A napirendi pontot nem kívánta kiegészíteni.
Dr. Karsai Éva jegyző: Sajnálatos tény, hogy euróban történt a felvétele a támogatás
megelőlegezési hiteleknek. Konkrétan az óvoda felújításról, az Általános Iskola és
Gondozási Központos HEFOP-os pályázatáról van szó. Mindkét hitelt vissza kellene fizetni,
mielőtt a támogatási összeg ide megérkezik. Ha a hitelt most fizetnék vissza, akkor nagyon
magas lenne az árfolyam veszteség. A gazdálkodás ezzel kapcsolatban egyeztetett a
bankkal. Ez a pénz le van kötve, elkülönítve kezelik. Az árfolyam kiszámíthatatlansága
ellenére május 31-én a LEKI-s pályázat összegét vissza kell fizetni.
A tanyagondnoki gépkocsi beszerzés önerős összege is el van különítve.
Polner Frigyesné PTB elnök: Kérdezi, hogy a lekötések mennyi időre szólnak?
Bálintné Mityók Szilvia gazdálkodási ügyintéző: A lekötés mindig 1 hétre szól.
Polner Frigyesné PTB elnök: Figyelemmel kellene kísérni, hogy melyik hitel mikor lett
felvéve, és amikor lejjebb megy az euró árfolyama, akkor kellene visszafizetni. Esetleg
lehetne-e segítséget kérni ezzel kapcsolatosan a banktól?
Bálintné Mityók Szilvia gazdálkodási ügyintéző: A bank már felajánlotta, hogy
esetlegesen a hitelt is meg lehetne hosszabbítani. Kedvezőtlenebb feltételek mellett
kamatozna a lekötött pénz tovább, és akkor nem lenne akkora árfolyamveszteség.
Babarczi Antal PTB tag: Kérdése, hogy hány százalékot fizet az Önkormányzat a hitelek
után és hány százalékot kap a hetes lekötésekre?
Bálintné Mityók Szilvia gazdálkodási ügyintéző: A lekötés 7-8 % körül mozog. Az euró
kamata 2% körül van. 5%-os fix különbözet mindig van közötte.
Babarczi Antal PTB tag: Véleménye szerint az euró árfolyama most kedvezőbb, ezért
vissza kellene fizetni a hiteleket, mivel a vállalt kötelezettségeket így nem teljesíti az
Önkormányzat.
Dr. Karsai Éva jegyző: Elmondja a betétként lekötés a Bankkal kötött szerződéssel
ellentétes.
Balog Ilona PTB tag: Arra kellene törekedni, hogy a felvett hiteleket pozitívan zárják le.
Erre nem nagy esélyt lát, mivel van olyan hitel, ami 260 Ft-os árfolyamnál lett felvéve.
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Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Polner Frigyesné PTB elnök szavazásra bocsátja az Önkormányzat aktuális pénzügyi
helyzetéről szóló tájékoztató véleményezését.
A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság a javaslatot 5 tartózkodással, 1 nem szavazattal nem
fogadta és az alábbi határozatot hozta:

65/2009.(IV.14.) PTB határozat
Tárgy:

Az Önkormányzat aktuális pénzügyi helyzetéről szóló tájékoztató
véleményezése
Határozat

Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Tulajdonosi
Bizottsága (továbbiakban: Bizottság) megtárgyalta a tárgyi előterjesztést, és az alábbiak
szerint dönt:
1.) A Bizottság nem ért egyet az írásbeli előterjesztésben foglaltakkal, és nem
tartja alkalmasnak, hogy azt a Képviselő-testület megvitassa, és
elfogadja.
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

XVIII. napirendi pont
Az ÁSOTT-TELSZO Nonprofit Kft aktuális pénzügyi helyzetéről szóló tájékoztató
véleményezése
Előadó: Németh Attila ügyvezető
(Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 19. számú melléklete tartalmazza)
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Polner Frigyesné PTB elnök átadja a szót Németh Attila ügyvezetőnek, a napirendi pont
előadójának.
Németh Attila ügyvezető: Az előterjesztést nem kívánta kiegészíteni.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Polner Frigyesné PTB elnök szavazásra bocsátja az ÁSOTT-TELSZO Nonprofit Kft
aktuális pénzügyi helyzetéről szóló tájékoztató véleményezését.
A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság a javaslatot 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
66/2009.(IV.14.) 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) megtárgyalta a tárgyi előterjesztést, és az alábbiak
szerint dönt:
1.) A Bizottság egyetért az írásbeli előterjesztésben foglaltakkal, 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: 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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XIX. napirendi pont
Az Önkormányzat tulajdonában lévő Ásotthalom, Bartók u. 31. szám alatti ingatlan
értékesítésére kiírt pályázat elbírálásának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 20. számú melléklete tartalmazza)
Polner Frigyesné PTB elnök átadja a szót Fackelmann István alpogármesternek, a
napirendi pont előadójának.
Fackelmann István alpogármester: Az előterjesztést nem kívánta kiegészíteni.
Polner Frigyesné PTB elnök megállapította, hogy a megadott határidőig pályázat nem
került benyújtásra.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Polner Frigyesné PTB elnök szavazásra bocsátja az Önkormányzat tulajdonában lévő
Ásotthalom, Bartók u. 31. szám alatti ingatlan értékesítésére kiírt pályázat elbírálásának
véleményezését.
A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság a javaslatot 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

67/2009.(IV.14.) 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) megtárgyalta a tárgyi előterjesztést, és az alábbiak
szerint dönt:
1.) A Bizottság egyetért az írásbeli előterjesztésben foglaltakkal, 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: 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

XX. napirendi pont
Az Önkormányzat tulajdonában lévő Ásotthalom, Felszabadulás u. 26. szám alatti
ingatlan értékesítésre kiírt pályázat elbírálásának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 21. számú melléklete tartalmazza)
Polner Frigyesné PTB elnök átadja a szót Fackelmann István alpogármesternek, a
napirendi pont előadójának.
Fackelmann István alpogármester: Az előterjesztést nem kívánta kiegészíteni.
Polner Frigyesné PTB elnök megállapította, hogy a megadott határidőig pályázat nem
került benyújtásra.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Polner Frigyesné PTB elnök szavazásra bocsátja az Önkormányzat tulajdonában lévő
Ásotthalom, Felszabadulás u. 26. szám alatti ingatlan értékesítésre kiírt pályázat
elbírálásának véleményezését.
A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság a javaslatot 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
68/2009.(IV.14.) PTB határozat
Tárgy:

Az Önkormányzat tulajdonában lévő Ásotthalom, Felszabadulás u. 26.
szám alatti ingatlan értékesítésre kiírt pályázat elbírálásának
véleményezése
Határozat

Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Tulajdonosi
Bizottsága (továbbiakban: Bizottság) megtárgyalta a tárgyi előterjesztést, és az alábbiak
szerint dönt:
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1.) A Bizottság egyetért az írásbeli előterjesztésben foglaltakkal, 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: 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

XXI. napirendi pont
Az Önkormányzat tulajdonában lévő Béke utca 10/A. szám alatti ingatlan
értékesítésére kiírt pályázat elbírálásának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 22. számú melléklete tartalmazza)
Polner Frigyesné PTB elnök átadja a szót Fackelmann István alpogármesternek, a
napirendi pont előadójának.
Fackelmann István alpogármester: Az előterjesztést nem kívánta kiegészíteni.
Polner Frigyesné PTB elnök megállapította, hogy a megadott határidőig pályázat nem
került benyújtásra.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Polner Frigyesné PTB elnök szavazásra bocsátja az Önkormányzat tulajdonában lévő Béke
utca 10/A. szám alatti ingatlan értékesítésére kiírt pályázat elbírálásának véleményezését.
A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság a javaslatot 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
69/2009.(IV.14.) PTB határozat
Tárgy:

Az Önkormányzat tulajdonában lévő Béke utca 10/A. szám alatti ingatlan
értékesítésére kiírt pályázat elbírálásának véleményezése
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Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Tulajdonosi
Bizottsága (továbbiakban: Bizottság) megtárgyalta a tárgyi előterjesztést, és az alábbiak
szerint dönt:
1.) A Bizottság egyetért az írásbeli előterjesztésben foglaltakkal, 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: 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

XXII. napirendi pont
A „volt Őzike Presszó” épületének bérbeadására kiírt pályázat elbírálásának
véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 23. számú melléklete tartalmazza)
Polner Frigyesné PTB elnök átadja a szót Fackelmann István alpolgármesternek, a
napirendi pont előadójának.
Fackelmann István alpolgármester: A pályázati kiírásra 1 pályázat érkezett be, a
GLOBAL-NEX Vendéglátó, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. részéről.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Polner Frigyesné PTB elnök szavazásra bocsátja a „volt Őzike Presszó” épületének
bérbeadására kiírt pályázat elbírálásának véleményezését.
A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság a javaslatot 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
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70/2009.(IV.14.) PTB határozat
Tárgy:

A „volt Őzike Presszó” épületének bérbeadására kiírt pályázat
elbírálásának véleményezése
Határozat

Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Tulajdonosi
Bizottsága (továbbiakban: Bizottság) megtárgyalta a tárgyi előterjesztést, és az alábbiak
szerint dönt:
1.) A Bizottság egyetért az írásbeli előterjesztésben foglaltakkal, 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: 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

XXIII. napirendi pont
Egyebek

Több napirend, egyéb bejelentés nem volt, Polner Frigyesné PTB elnök a Pénzügyi és
Tulajdonosi Bizottság ülését 1610 –kor berekesztette.

Kmf.

Polner Frigyesné
bizottsági elnök

Sáringerné Gora Katalin
jegyzőkönyv-vezető

