Jegyzőkönyv
Készült Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Tulajdonosi
Bizottsága 2009. június 30-án 1200 órakor megtartott rendkívüli nyílt ülésén.
A bizottsági ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme
Jelen van: 4 fő; Rózsa József, Dobák Sándor, Balog Ilona, Tóthné Vas Gabriella bizottsági
tagok
Távol maradt: 3 fő; Polner Frigyesné bizottsági elnök, Tóth István, Babarczi Antal bizottsági
tagok (távolmaradásukat előre jelezték)
Tanácskozási joggal meghívottak: Petró Ferenc polgármester, Dr. Karsai Éva jegyző,
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének tagjai, Dr.
Kolozsvári Renátó ügyvéd, Bálintné Mityók Szilvia gazdálkodási ügyintéző,
kontírozó könyvelő, Németh Attila végelszámoló, Település-,
Vállalkozásfejlesztési és Mezőgazdasági Bizottság tagjai a közös napirendi
pont tekintetében.
Tanácskozási joggal jelen van: Fackelmann István alpolgármester, Dr. Karsai Éva jegyző,
Farkas Mátyás képviselő, Pőcze Levente képviselő, Kiss Sándor képviselő,
Kószó Tamás képviselő, Dr. Kolozsvári Renátó ügyvéd, Bálintné Mityók
Szilvia gazdálkodási ügyintéző, kontírozó könyvelő. Berta Antal TVMB tag,
Túrú Tibor TVMB tag a közös napirendi pont tekintetében.
Jegyzőkönyv-vezető: Balogh Mária gazdálkodási banki ügyintéző
Polner Frigyesné bizottsági elnök távollétében Dobák Sándor bizottsági tag megnyitja a
Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság rendkívüli nyílt ülését.
Megállapítja, hogy az ülésen jelen van 4 fő bizottsági tag, az ülés határozatképes.
A kiadott és a jegyzőkönyvhöz mellékelt ( 1. számú melléklet) meghívóban foglaltak szerint
az alábbiak szerint tesz javaslatot a rendkívüli nyílt ülés napirendjére:
Az ülés napirendje:
1.)

„Gépvásárlás az ÁSOTT-TELSZO Nonprofit Kft. „v.a.”-tól” c. napirendi pont

véleményezése
Előadó: Németh Attila végelszámoló
2.)

Az ÁSOTT-TELSZO Nonprofit Kft. „v.a.” végelszámolásának befejezésének
véleményezése
Előadó: Németh Attila végelszámoló

3.)

Újabb településfejlesztési döntés véleményezése
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Előadó: Petró Ferenc polgármester
4.)

A Polgármesteri Hivatal 2007. február 16-i létszám leépítési döntésének
megerősítésének véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester

Az 1.) - 3.) napirendi pontok megtárgyalása közösen történik Ásotthalom Község
Önkormányzata Képviselő-testülete Település-, Vállalkozásfejlesztési és Mezőgazdasági
Bizottságával.
A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság Dobák Sándor bizottsági tag javaslatát
szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozza:
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115/2009.(VI.30.) PTB határozat
A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság 2009. június 30-i rendkívüli nyílt ülés
napirendjének megállapítása

Tárgy:

Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Tulajdonosi
Bizottsága (továbbiakban: Bizottság) egyetért Dobák Sándor bizottsági tag indítványával és
az alábbiak szerint dönt:
A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság (továbbiakban Bizottság) 2009. június 30-án 1200 órai
kezdettel rendkívüli nyílt ülést tart, melynek napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg:
1.)

„Gépvásárlás az ÁSOTT-TELSZO Nonprofit Kft. „v.a.”-tól” c. napirendi pont

véleményezése
Előadó: Németh Attila végelszámoló
2.)

Az ÁSOTT-TELSZO Nonprofit Kft. „v.a.” végelszámolásának befejezésének
véleményezése
Előadó: Németh Attila végelszámoló

3.)

Újabb településfejlesztési döntés véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester

4.)

A Polgármesteri Hivatal 2007. február 16-i létszám leépítési döntésének
megerősítésének véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester

A határozatról értesülnek:
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1.) Polner Frigyesné bizottsági elnök
2.) Dr. Karsai Éva jegyző
3.) Petró Ferenc polgármester
4.) Irattár
A Bizottság az 1.) – 3.) napirendi pontot közösen tárgyalja
Ásotthalom
Község
Önkormányzata
Képviselő-testülete
Település-,
Vállalkozásfejlesztési
és
Mezőgazdasági
Bizottságával.
I. napirendi pont
„Gépvásárlás az ÁSOTT-TELSZO Nonprofit Kft. „v.a.”-tól” c. napirendi pont véleményezése

Előadó: Németh Attila végelszámoló
(Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 2. számú melléklete tartalmazza)
Dobák Sándor bizottsági tag átadja a szót Németh Attila végelszámolónak, a napirendi pont
előadójának.
Németh Attila végelszámoló: a költségtakarékosság jegyében került, a könyv szerinti értéken
való megvásárlás az előterjesztésbe.
Balog Ilona bizottsági tag: az előterjesztés táblázatában szereplő „univerzális takarítógép”,
milyen gépet takar a valóságban?
Németh Attila végelszámoló: a valóságban a RIDER típusú önjáró fűnyírógépről van szó,
amelyhez tartozékként kefék, seprűk tartoznak, a nyilvántartásban szerepel ez a megnevezés.
Dr. Karsai Éva jegyző: ahhoz, hogy apportként visszaszálljanak az alapítóra a gépek 3 db
szakértői véleményre lett volna szükség, amelyet a végelszámoló nem tudott határidőben
beszerezni. Maradt ez a lehetőség a gépek sorsának rendezésére, amelyben a könyv szerinti
érték szerepel, amely nyilván alacsonyabb, mint a gépek piaci értéke. Magasabb összeg után
fizetett volna az Önkormányzat ÁFA-t, így viszont egy alacsonyabb vételár fizetése mellett áll
fenn az ÁFA fizetési kötelezettség. Nem ért egyet a megoldás költségtakarékosságával sem. A
határozati javaslat 4.) pontjában szerepel, hogy csak a Képviselő-testület utasítására hajlandó
a költségvetésben a meghatározott összegeket biztosítani. Előirányzat nincs az összeg
kifizetésére mivel, már a júniusi testületi ülésen arról volt szó, hogy nincs további
gépvásárlás. Az APEH jelzálogjog megszűnése után 5 napon belül, július 10.-13. körül
670.000,- + ÁFA összeget kell kifizetni.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Dobák Sándor bizottsági tag szavazásra bocsátja a „Gépvásárlás az ÁSOTT-TELSZO
Nonprofit Kft. „v.a.”-tól” c. napirendi pont véleményezését.
.
A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság a javaslatot 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
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116/2009.(VI.30.) PTB határozat
Tárgy:„Gépvásárlás az ÁSOTT-TELSZO Nonprofit Kft. „v.a.”-tól” c. 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: 2009. június 30.
Felelős: Polner Frigyesné PTB elnök
A határozatról értesülnek:
1.) Polner Frigyesné bizottsági elnök
2.) Dr. Karsai Éva jegyző
3.) Petró Ferenc polgármester
4.) Irattár
II. napirendi pont
Az ÁSOTT-TELSZO Nonprofit Kft. „v.a.” végelszámolásának befejezésének véleményezése
Előadó: Németh Attila végelszámoló
(Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 3. számú melléklete tartalmazza)
Dobák Sándor bizottsági tag átadja a szót Németh Attila végelszámolónak, a napirendi pont
előadójának.
Németh Attila végelszámoló: a könyvelőiroda által megadott számadatok, amelyeket
jegyzőnő és a gazdasági vezető által egyeztetett adatok kerültek az előterjesztésbe.
Dr. Karsai Éva jegyző: az első adatok számszakilag sem egyeztek. A TELSZO számláján és
pénztárában 468.141,- Ft áll rendelkezésre. Ha az a döntés születik, hogy a teljes 2.955 eFt-ot
az Önkormányzatnak kell kifizetnie, abban az esetben az Önkormányzat számlájáról kell
indítani az utalásokat. A június 30.-i megszűnés ellenére természetes, hogy a Cégbírósági és
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egyéb nyilvántartási kérdések miatt elhúzódik a végelszámolás. A fennálló kötelezettségek
miatt a bankszámlát nem lehet megszüntetni a végelszámolás befejezéséig, hiszen a
kifizetéseket időrendi sorrendben kell teljesíteni. Az Önkormányzatnak így 1.249.829,-ft-ot
kell kifizetnie a társaság végelszámolásáig. Az APEH felé legkésőbb július 20.-ig kell az
adótartozásokat rendezni. Az iparűzési adó be nem fizetését nem érti, hogy miért nem történt
meg.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Dobák Sándor bizottsági tag szavazásra bocsátja az ÁSOTT-TELSZO Nonprofit Kft. „v.a.”
végelszámolásának befejezésének véleményezését
A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság a javaslatot 3 igen szavazattal, 1 tartózkodással
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

117/2009.(VI.30.) PTB határozat
Tárgy:Az ÁSOTT-TELSZO Nonprofit Kft. „v.a.” végelszámolásának befejezésének
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: 2009. június 30.
Felelős: Polner Frigyesné bizottsági elnök
A határozatról értesülnek:
1.) Polner Frigyesné bizottsági elnök
2.) Dr. Karsai Éva jegyző
3.) Petró Ferenc polgármester
4.) Irattár
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III. napirendi pont
Újabb településfejlesztési döntés véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 4. számú melléklete tartalmazza)
Dobák Sándor bizottsági tag átadja a szót Petró Ferenc polgármesternek, a napirendi pont
előadójának.
Petró Ferenc polgármester: a tervezett Tejbegyűjtő telkét kellene átsorolni lakóterületből a
nem zavaró hatású kereskedelmi szolgáltató gazdasági területbe. Az építési engedélyek már
lejártak hiszen a virágzó tehenészet idején a Mórahalmi Kistérség terveztette meg. Kéri a
Bizottságok támogatását az előterjesztés elfogadását.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Dobák Sándor bizottsági tag szavazásra bocsátja az újabb településfejlesztési döntés
véleményezését
A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság a javaslatot 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

118/2009.(VI.30.) PTB határozat
Tárgy:Újabb településfejlesztési döntés 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: 2009. június 30.
Felelős: Polner Frigyesné bizottsági elnök
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A határozatról értesülnek:
1.) Polner Frigyesné bizottsági elnök
2.) Dr. Karsai Éva jegyző
3.) Petró Ferenc polgármester
4.) Irattár
IV. napirendi pont
A Polgármesteri Hivatal 2007. február 16-i létszám leépítési döntésének megerősítésének
véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 5. számú melléklete tartalmazza)
Dobák Sándor bizottsági tag átadja a szót Petró Ferenc polgármesternek, a napirendi pont
előadójának.
Petró Ferenc polgármester: a leépítés során, amikor visszaigényléshez kapcsolódik, akkor
újból meg kell erősíteni a Képviselő-testület döntését.
Dr. Karsai Éva jegyző: a döntést követően nem azonnal igényelhető vissza az összeg, a
hivatkozás a Munka Törvénykönyvére megtalálható az előterjesztésben, a felmondási tilalom,
ami 30 napos védelmet tesz lehetővé, a 31. napon közölhető a dolgozóval, hogy
létszámleépítés alá esett. A jogszabályi határidők azért kerültek bele az előterjesztésbe, mert
nem lehet tudni hogy mikor akar visszatérni állományba a dolgozó.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Dobák Sándor bizottsági tag szavazásra bocsátja a Polgármesteri Hivatal 2007. február 16-i
létszám leépítési döntésének megerősítésének véleményezését
A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság a javaslatot 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

119/2009.(VI.30.) PTB határozat
Tárgy:A Polgármesteri Hivatal 2007. február 16-i létszám leépítési döntésének
megerősítésének 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: 2009. június 30.
Felelős: Polner Frigyesné bizottsági elnök
A határozatról értesülnek:
1.) Polner Frigyesné bizottsági elnök
2.) Dr. Karsai Éva jegyző
3.) Petró Ferenc polgármester
4.) Irattár
Több napirend, egyéb bejelentés nem volt, Dobák Sándor bizottsági tag a Pénzügyi és
Tulajdonosi Bizottság ülését 1300 –kor berekesztette.

Kmf.

Dobák Sándor
bizottsági tag

Balogh Mária
jegyzőkönyv-vezető

