Jegyzőkönyv
Készült Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete Szociális, Ifjúsági és
Sport Bizottságának 2008. november 25-én 0830 órakor megtartott nyílt ülésén.
A bizottsági ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme
Jelen van:

Dr. Sümegi Sándor bizottsági elnök és 5 fő bizottsági tag: Kószó Tamás, Kiss
Sándor, Erdődi Károlyné, Rózsa József, Gyenge Balázs

Távol maradt: Tóth Tamás (távolmaradását előzetesen jelezte)
Tanácskozási joggal meghívottak:
Petró Ferenc polgármester, Fackelmann István alpolgármester, Dr. Karsai Éva jegyző,
Bálintné Mityók Szilvia gazdálkodási ügyintéző kontírozó könyvelő, Dr. Hadfiné Böjthe
Gabriella iskolaigazgató, Bókáné Szilágyi Mária óvodavezető, Kása Gabriella Gondozási
Központ intézményvezetője, Kovács-Tanács Istvánné Petőfi Sándor Művelődési Ház és
Könyvtár igazgatója, Németh Attila ÁSOTT-TELSZO Kht. ügyvezetője, Kószó Anita
intézményvezető, Dr. Pályi Ákosné vezető védőnő, Dombovári Artúrné Családi Napközi
vezetője, Erdélyi Antal Tömegsport Egyesület elnöke, Nógrádi Zoltán Homokháti
Kistérség Többcélú Társulás elnöke, Fodor Csaba Homokháti Kistérségi Iroda munkatársa,
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének és bizottságainak tagjai
Tanácskozási joggal jelen vannak:
Petró Ferenc polgármester, Fackelmann István alpolgármester, Dr. Karsai Éva jegyző,
Bálintné Mityók Szilvia gazdálkodási ügyintéző kontírozó könyvelő, Dr. Hadfiné Böjthe
Gabriella iskolaigazgató, Bókáné Szilágyi Mária óvodavezető, Kása Gabriella Gondozási
Központ intézményvezetője, Kovács-Tanács Istvánné Petőfi Sándor Művelődési Ház és
Könyvtár igazgatója, Németh Attila ÁSOTT-TELSZO Kht. ügyvezetője, Dombovári
Artúrné Családi Napközi vezetője, Erdélyi Antal Tömegsport Egyesület elnöke, Fodor
Csaba Homokháti Kistérségi Iroda munkatársa, Gajdánné Szatmári Mária könyvvizsgáló,
Rácz Józsefné Gondozási Központ intézményvezető-helyettese, Babarczi Antal képviselő,
Dobák Sándor képviselő, Pólner Frigyes Cirillné képviselő, Pőcze Levente képviselő
12-13.) napirendi pontok tekintetében: Németh Attiláné OMEB tag, Balog Ilona PTB tag
Jegyzőkönyv-vezető: Dr. Csúcs Áron titkársági osztályvezető
Dr. Sümegi Sándor bizottsági elnök köszönti a jelenlévőket és megnyitja a Szociális,
Ifjúsági és Sport Bizottság ülését.
Megállapítja, hogy az elnök és 5 fő bizottsági tag jelen van, az ülés határozatképes.
A kiadott és a jegyzőkönyvhöz mellékelt (1. számú) meghívóban foglaltak alapján az
alábbiak szerint tesz javaslatot az ülés napirendjére:
1.)

A

Közösségi

Pszichiátriai

ellátásra

létrehozott

társulás

megszüntetésének
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véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
2.)

A Támogató szolgálat ellátására
véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester

létrehozott

társulás

3.)

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
megszüntetésének véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester

4.)

Feladatok átadása a Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Integrált Szociális és
Gyermekjóléti Központ részére című napirendi pont véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester

5.)

Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Integrált Szociális és Gyermekjóléti
Központ Alapító Okiratának, Szakmai Programjának és SZMSZ-ének elfogadásának
véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester

6.)

A Gondozási Központ Alapító Okiratának visszavonásának véleményezése
Előadó: Dr. Karsai Éva jegyző

7.)

A Gondozási Központ Szakmai programjával kapcsolatos döntések visszavonásának
véleményezése
Előadó: Kása Gabriella intézményvezető

8.)

Tanyagondnoki Szolgálat Szakmai Programjának elfogadásának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester

9.)

A Csongrád Megyei Önkormányzat szociális szolgáltatástervezési koncepciójának
véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester

ellátására

megszüntetésének

létrehozott

társulás

10.) Családi Napközi fenntartói jogának átadására vonatkozó újabb megállapodás
elfogadásának véleményezés
Előadó: Petró Ferenc polgármester
11.) A Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosításának véleményezése
Előadó: Dr. Karsai Éva jegyző
12.) A Kiss Ferenc Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Napközi
Otthonos Óvoda 2009. évi költségvetési koncepció kialakításának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
13.) Az Önkormányzat 2009. évi költségvetési
véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester

koncepciójának

elfogadásának

Dr. Sümegi Sándor bizottsági elnök a napirendre tett javaslatát szavazásra bocsátja.
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A Szociális, Ifjúsági és Sport Bizottság (továbbiakban: Bizottság) a napirendre tett
javaslatot 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
60/2008. (XI.25.) SZISB határozat
Tárgy: A Szociális, Ifjúsági és Sport Bizottság 2008. november 25-i nyílt ülés
napirendjének megállapítása
Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete Szociális, Ifjúsági és Sport
Bizottsága egyetért Dr. Sümegi Sándor bizottsági elnök tárgyi indítványával, és az
alábbiak szerint dönt:
A Szociális, Ifjúsági és Sport Bizottság 2008. november 25-én 0830 órakor nyílt ülést tart,
melynek napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg:
1.)

A Közösségi Pszichiátriai ellátásra
véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester

létrehozott

2.)

A Támogató szolgálat ellátására
véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester

3.)

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
megszüntetésének véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester

4.)

Feladatok átadása a Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Integrált Szociális és
Gyermekjóléti Központ részére című napirendi pont véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester

5.)

Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Integrált Szociális és Gyermekjóléti
Központ Alapító Okiratának, Szakmai Programjának és SZMSZ-ének elfogadásának
véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester

6.)

A Gondozási Központ Alapító Okiratának visszavonásának véleményezése
Előadó: Dr. Karsai Éva jegyző

7.)

A Gondozási Központ Szakmai programjával kapcsolatos döntések visszavonásának
véleményezése
Előadó: Kása Gabriella intézményvezető

8.)

Tanyagondnoki Szolgálat Szakmai Programjának elfogadásának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester

9.)

A Csongrád Megyei Önkormányzat szociális szolgáltatástervezési koncepciójának

létrehozott

társulás

megszüntetésének

társulás

megszüntetésének

ellátására

létrehozott

társulás
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véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
10.) Családi Napközi fenntartói jogának átadására vonatkozó újabb megállapodás
elfogadásának véleményezés
Előadó: Petró Ferenc polgármester
11.) A Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosításának véleményezése
Előadó: Dr. Karsai Éva jegyző
12.) A Kiss Ferenc Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Napközi
Otthonos Óvoda 2009. évi költségvetési koncepció kialakításának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
13.) Az Önkormányzat 2009. évi költségvetési
véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester

koncepciójának

elfogadásának

Határozatról értesül:
1.) Dr. Sümegi Sándor bizottsági elnök
2.) Petró Ferenc polgármester
3.) Dr. Karsai Éva jegyző
4.) Irattár
Dr. Sümegi Sándor bizottsági elnök tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a 11.) napirendi
pont megtárgyalása közösen történik Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselőtestületének Oktatási, Művelődési és Egészségügyi Bizottságával, a 12-13.) napirendi
pontokat Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási,
Művelődési és Egészségügyi Bizottságával, Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottságával,
Település-, Vállalkozásfejlesztési és Mezőgazdasági Bizottságával valamint Ügyrendi
Bizottságával együtt tárgyalják.
I. napirendi pont
A Közösségi Pszichiátriai ellátásra létrehozott társulás megszüntetésének véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 2. számú melléklete tartalmazza)
Dr. Sümegi Sándor bizottsági elnök: ismerteti az előterjesztést, majd felkéri Petró Ferenc
polgármestert egészítse ki az írásbeli előterjesztést.
Petró Ferenc polgármester: a kormányzat megváltoztatta a Közösségi Pszichiátriai ellátás
finanszírozását. Amennyiben a Közösségi Pszichiátriai ellátás bekerülne a Homokháti
Kistérségi Többcélú Társulásba, úgy a Kistérség többlet normatíva lehívására lenne
jogosult.
Rácz Józsefné intézményvezető-helyettes: a Közösségi Pszichiátriai ellátás támogatási
kérelmét korábban elutasították. A Bíráló Bizottság a pályázat tartalmát nem kifogásolta.

5
Tudomása szerint a Szociális és Munkaügyi Minisztériumban péntekig döntés várható a
pályázatot illetően.
Kása Gabriella intézményvezető: Ez még mindig nem teljes biztosíték arra, hogy a
támogatási kérelemben kért teljes összeget megadja a Szociális és Munkaügyi
Minisztérium.
Dr. Karsai Éva jegyző: szeretné kiegészíteni az elhangzottakat. Ásotthalom Község
Önkormányzata Képviselő-testülete 2008-ban arról döntött, hogy a házi segítségnyújtást és
a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást 2009. január 01-től beadja a Homokháti Kistérség
Többcélú Társulásába. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Mórahalom gesztorságával
működött, amely társulás 2008. december 31-vel megszüntetésre kerül. A Homokháti
Kistérség Többcélú Társulása 2008. november 28-i Társulási ülésén fog dönteni, hogy a
Támogató Szolgálatot és a Közösségi Pszichiátriai ellátást átveszi-e Ásotthalomtól.
Amennyiben kedvező döntés születik, akkor Ásotthalom Község Önkormányzata, a
Támogató Szolgálatra pályázaton nyert 7,5 millió Ft-ot átadná a jogutód fenntartó
Homokháti Kistérség Többcélú Társulásának. Ehhez azonban a Foglalkoztatási és
Szociális Hivatal jóváhagyása is szükséges, ezért írásban állásfoglalást kértünk. Bízik
benne, hogy a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal megadja a hozzájárulását. Ásotthalom
Község Önkormányzata helyzete eléggé speciális, ugyanis nem csak az ellátások
kerülnének a Homokháti Kistérség Többcélú Társulásába, hanem a Gondozási Központ is,
mint intézmény. A Tanyagondnoki szolgálat átkerülne önálló szakfeladatként a
Polgármesteri Hivatalhoz. Ennek az az oka, hogy amennyiben a Tanyagondnoki szolgálat
is bekerülne a Homokháti Kistérség Többcélú Társulásába, akkor elvesztenék a települések
azt a lehetőséget, hogy gépjárműre pályázzanak. A működési engedélyeket és az egyéb
adminisztrációs feladatokat folyamatosan intézi a Polgármesteri Hivatal. A Gondozási
Központ Alapító Okiratát is vissza kell vonni 2008. december 31-i hatállyal és az
intézmény is megszüntetésre kerülne.
Petró Ferenc polgármester: hozzáteszi, hogy a kialakult helyzetben a Homokháti
Kistérség Többcélú Társulását nagyon nagy felelősség terheli. Véleménye szerint nincs
más választási lehetőség és az ellátásokat át kell adni a Homokháti Kistérség Többcélú
Társulásának.
Kiss Sándor képviselő: Köszöni a tájékoztatót és megerősíti a polgármester által
elmondottakat. Véleménye szerint sincs más döntési lehetőség. Reméli, hogy a döntést
később nem fogja Ásotthalom Község Önkormányzata megbánni.
Dr. Karsai Éva jegyző: véleménye szerint csak a későbbiekben fog kiderülni, hogy az
ellátások és a Gondozási Központ átadása többletet hoz-e az Önkormányzatnak. Nagyon
kecsegtetőnek tűnik a 14 millió Ft többlet normatíva, de majd kiderül, hogy ez az összeg
ténylegesen mennyi lesz. Egyelőre még csak a feladatátadásokról döntenek és még nagyon
sok apró részlet nem tisztázott.
Petró Ferenc polgármester: egyetért a jegyzővel, hogy nagyon sok részlet még nincs
tisztázva, ilyen pl.: az üzemanyag elszámolás is.
Kása Gabriella intézményvezető: teljes mértékben egyetért az előzőekben
elhangzottakkal. Elmondja, hogy az új tervezett Szervezeti és Működési Szabályzatban,
illetve a Szakmai Programban nagyon sok a pontatlanság, hiányosság, sok minden nem
került leszabályozásra (pl.: megfeledkeztek a konyháról, létszámról stb.).
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Fackelmann István alpolgármester: véleménye szerint a kialakult helyzetért nem a
Kistérség a felelős, hanem a kormányzat, mert decentralizáció helyett erőteljesen
centralizál. Ragaszkodik hozzá, hogy csak abban az esetben adja át Ásotthalom az
ellátásokat és az intézményt, ha a kialkudott anyagi kondíciók nem sérülnek.
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
Dr. Sümegi Sándor bizottsági elnök A Közösségi Pszichiátriai ellátásra létrehozott
társulás megszüntetésének véleményezése című napirendi pont véleményezését szavazásra
bocsátja.
A Szociális, Ifjúsági és Sport Bizottság 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta
az előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:
61/2008. (XI.25.) SZISB határozat
Tárgy: A Közösségi Pszichiátriai ellátásra létrehozott társulás megszüntetésének
véleményezése
Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete Szociális, Ifjúsági és Sport
Bizottsága egyetért Dr. Sümegi Sándor bizottsági elnök tárgyi indítványával, 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: 2008. november 26.
Felelős: Dr. Sümegi Sándor bizottság elnöke
Határozatról értesül:
1.) Dr. Sümegi Sándor bizottság elnöke
2.) Petró Ferenc polgármester
3.) Dr. Karsai Éva jegyző
4.) Irattár
II. napirendi pont
A Támogató szolgálat ellátására létrehozott társulás megszüntetésének véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 3. számú melléklete tartalmazza)

7
Dr. Sümegi Sándor bizottsági elnök: ismerteti az előterjesztést, majd felkéri Petró Ferenc
polgármestert, amennyiben szeretné, egészítse ki az írásbeli előterjesztést.
Petró Ferenc polgármester: nem kívánja kiegészíteni az előterjesztést. Amennyiben a
tárgyi előterjesztéssel kapcsolatban van valakinek kérdése, kérem tegye fel.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Dr. Sümegi Sándor bizottsági elnök A Támogató szolgálat ellátására létrehozott társulás
megszüntetésének véleményezése című napirendi pont véleményezését szavazásra
bocsátja.
A Szociális, Ifjúsági és Sport Bizottság 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta
az előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:
62/2008. (XI.25.) SZISB határozat
Tárgy: A Támogató szolgálat
véleményezése

ellátásra

létrehozott

társulás

megszüntetésének

Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete Szociális, Ifjúsági és Sport
Bizottsága egyetért Dr. Sümegi Sándor bizottsági elnök tárgyi indítványával, 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: 2008. november 26.
Felelős: Dr. Sümegi Sándor bizottság elnöke
Határozatról értesül:
1.) Dr. Sümegi Sándor bizottság elnöke
2.) Petró Ferenc polgármester
3.) Dr. Karsai Éva jegyző
4.) Irattár
III. napirendi pont
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátására létrehozott társulás megszüntetésének
véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 4. számú melléklete tartalmazza)
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Dr. Sümegi Sándor bizottsági elnök: ismerteti az előterjesztést, majd felkéri Petró Ferenc
polgármestert, amennyiben szeretné, egészítse ki az írásbeli előterjesztést.
Petró Ferenc polgármester: nem kívánja kiegészíteni az előterjesztést. Amennyiben a
tárgyi előterjesztéssel kapcsolatban van valakinek kérdése, kérem tegye fel.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Dr. Sümegi Sándor bizottsági elnök A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátására
létrehozott társulás megszüntetésének véleményezése című napirendi pont véleményezését
szavazásra bocsátja.
A Szociális, Ifjúsági és Sport Bizottság 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta
az előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:
63/2008. (XI.25.) SZISB határozat
Tárgy: A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
megszüntetésének véleményezése

ellátására

létrehozott

társulás

Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete Szociális, Ifjúsági és Sport
Bizottsága egyetért Dr. Sümegi Sándor bizottsági elnök tárgyi indítványával, 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: 2008. november 26.
Felelős: Dr. Sümegi Sándor bizottság elnöke
Határozatról értesül:
1.) Dr. Sümegi Sándor bizottság elnöke
2.) Petró Ferenc polgármester
3.) Dr. Karsai Éva jegyző
4.) Irattár
IV. napirendi pont
Feladatok átadása a Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Integrált Szociális és
Gyermekjóléti Központ részére című napirendi pont véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 5. számú melléklete tartalmazza)
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Dr. Sümegi Sándor bizottsági elnök: ismerteti az előterjesztést, majd felkéri Petró Ferenc
polgármestert, amennyiben szeretné, egészítse ki az írásbeli előterjesztést.
Petró Ferenc polgármester: nem kívánja kiegészíteni az előterjesztést. Amennyiben a
tárgyi előterjesztéssel kapcsolatban van valakinek kérdése, kérem tegye fel.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Dr. Sümegi Sándor bizottsági elnök Feladatok átadása a Homokháti Kistérség Többcélú
Társulása Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központ részére című napirendi pont
véleményezése című napirendi pont véleményezését szavazásra bocsátja.
A Szociális, Ifjúsági és Sport Bizottság 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta
az előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:
64/2008. (XI.25.) SZISB határozat
Tárgy: Feladatok átadása a Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Integrált Szociális
és Gyermekjóléti Központ részére című napirendi pont véleményezése
Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete Szociális, Ifjúsági és Sport
Bizottsága egyetért Dr. Sümegi Sándor bizottsági elnök tárgyi indítványával, 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: 2008. november 26.
Felelős: Dr. Sümegi Sándor bizottság elnöke
Határozatról értesül:
1.) Dr. Sümegi Sándor bizottság elnöke
2.) Petró Ferenc polgármester
3.) Dr. Karsai Éva jegyző
4.) Irattár
V. napirendi pont
Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központ
Alapító Okiratának, Szakmai Programjának és SZMSZ-ének elfogadásának véleményezése
Előadó: Dr. Karsai Éva jegyző
(Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 6. számú melléklete tartalmazza)
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Dr. Sümegi Sándor bizottsági elnök: ismerteti az előterjesztést, majd felkéri Petró Ferenc
polgármestert, amennyiben szeretné, egészítse ki az írásbeli előterjesztést.
Petró Ferenc polgármester: nem kívánja kiegészíteni az előterjesztést. Amennyiben a
tárgyi előterjesztéssel kapcsolatban van valakinek kérdése, kérem tegye fel.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Dr. Sümegi Sándor bizottsági elnök Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Integrált
Szociális és Gyermekjóléti Központ Alapító Okiratának, Szakmai Programjának és
SZMSZ-ének elfogadásának véleményezése című napirendi pont véleményezését
szavazásra bocsátja.
A Szociális, Ifjúsági és Sport Bizottság 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta
az előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:
65/2008. (XI.25.) SZISB határozat
Tárgy: Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Integrált Szociális és Gyermekjóléti
Központ Alapító Okiratának, Szakmai Programjának és SZMSZ-ének
elfogadásának véleményezése
Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete Szociális, Ifjúsági és Sport
Bizottsága egyetért Dr. Sümegi Sándor bizottsági elnök tárgyi indítványával, 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: 2008. november 26.
Felelős: Dr. Sümegi Sándor bizottság elnöke
Határozatról értesül:
1.) Dr. Sümegi Sándor bizottság elnöke
2.) Petró Ferenc polgármester
3.) Dr. Karsai Éva jegyző
4.) Irattár
VI. napirendi pont
A Gondozási Központ Alapító Okiratának visszavonásának véleményezése
Előadó: Dr. Karsai Éva jegyző
(Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 7. számú melléklete tartalmazza)
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Dr. Sümegi Sándor bizottsági elnök: ismerteti az előterjesztést, majd felkéri Petró Ferenc
polgármestert, amennyiben szeretné, egészítse ki az írásbeli előterjesztést.
Petró Ferenc polgármester: nem kívánja kiegészíteni az előterjesztést. Amennyiben a
tárgyi előterjesztéssel kapcsolatban van valakinek kérdése, kérem tegye fel.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Dr. Sümegi Sándor bizottsági elnök A Gondozási Központ Alapító Okiratának
visszavonásának véleményezése című napirendi pont véleményezését szavazásra bocsátja.
A Szociális, Ifjúsági és Sport Bizottság 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta
az előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:
66/2008. (XI.25.) SZISB határozat
Tárgy: A Gondozási Központ Alapító Okiratának visszavonásának véleményezése
Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete Szociális, Ifjúsági és Sport
Bizottsága egyetért Dr. Sümegi Sándor bizottsági elnök tárgyi indítványával, 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: 2008. november 26.
Felelős: Dr. Sümegi Sándor bizottság elnöke
Határozatról értesül:
1.) Dr. Sümegi Sándor bizottság elnöke
2.) Petró Ferenc polgármester
3.) Dr. Karsai Éva jegyző
4.) Irattár
VII. napirendi pont
A Gondozási Központ Szakmai programjával kapcsolatos döntések visszavonásának
véleményezése
Előadó: Kása Gabriella intézményvezető
(Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 8. számú melléklete tartalmazza)
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Dr. Sümegi Sándor bizottsági elnök: ismerteti az előterjesztést, majd felkéri Kása
Gabriella intézményvezetőt egészítse ki az írásbeli előterjesztést.
Kása Gabriella intézményvezető: nem kívánja kiegészíteni az előterjesztést. Amennyiben
a tárgyi előterjesztéssel kapcsolatban van valakinek kérdése, kérem tegye fel.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Dr. Sümegi Sándor bizottsági elnök A Gondozási Központ Szakmai programjával
kapcsolatos döntések visszavonásának véleményezése című napirendi pont véleményezését
szavazásra bocsátja.
A Szociális, Ifjúsági és Sport Bizottság 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta
az előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:
67/2008. (XI.25.) SZISB határozat
Tárgy: A Gondozási Központ Szakmai
visszavonásának véleményezése

programjával

kapcsolatos

döntések

Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete Szociális, Ifjúsági és Sport
Bizottsága egyetért Dr. Sümegi Sándor bizottsági elnök tárgyi indítványával, 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: 2008. november 26.
Felelős: Dr. Sümegi Sándor bizottság elnöke
Határozatról értesül:
1.) Dr. Sümegi Sándor bizottság elnöke
2.) Petró Ferenc polgármester
3.) Dr. Karsai Éva jegyző
4.) Irattár
VIII. napirendi pont
Tanyagondnoki Szolgálat Szakmai Programjának elfogadásának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 9. számú melléklete tartalmazza)
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Dr. Sümegi Sándor bizottsági elnök: ismerteti az előterjesztést, majd felkéri Petró Ferenc
polgármestert egészítse ki az írásbeli előterjesztést.
Petró Ferenc polgármester: nem kívánja kiegészíteni az előterjesztést. Amennyiben a
tárgyi előterjesztéssel kapcsolatban van valakinek kérdése, kérem tegye fel.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Dr. Sümegi Sándor bizottsági elnök a Tanyagondnoki Szolgálat Szakmai Programjának
elfogadásának véleményezése című napirendi pont véleményezését szavazásra bocsátja.
A Szociális, Ifjúsági és Sport Bizottság 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta
az előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:
68/2008. (XI.25.) SZISB határozat
Tárgy: Tanyagondnoki Szolgálat Szakmai Programjának elfogadásának véleményezése
Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete Szociális, Ifjúsági és Sport
Bizottsága egyetért Dr. Sümegi Sándor bizottsági elnök tárgyi indítványával, 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: 2008. november 26.
Felelős: Dr. Sümegi Sándor bizottság elnöke
Határozatról értesül:
1.) Dr. Sümegi Sándor bizottság elnöke
2.) Petró Ferenc polgármester
3.) Dr. Karsai Éva jegyző
4.) Irattár
IX. napirendi pont
A Csongrád Megyei Önkormányzat szociális szolgáltatástervezési koncepciójának
véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 10. számú melléklete tartalmazza)
Dr. Sümegi Sándor bizottsági elnök: ismerteti az előterjesztést, majd felkéri Petró Ferenc
polgármestert egészítse ki az írásbeli előterjesztést.
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Petró Ferenc polgármester: nem kívánja kiegészíteni az előterjesztést. Amennyiben a
tárgyi előterjesztéssel kapcsolatban van valakinek kérdése, kérem tegye fel.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Dr. Sümegi Sándor bizottsági elnök A Csongrád Megyei Önkormányzat szociális
szolgáltatástervezési koncepciójának véleményezése című napirendi pont véleményezését
szavazásra bocsátja.
A Szociális, Ifjúsági és Sport Bizottság 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta
az előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:
69/2008. (XI.25.) SZISB határozat
Tárgy: A Csongrád Megyei Önkormányzat szociális szolgáltatástervezési koncepciójának
véleményezése
Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete Szociális, Ifjúsági és Sport
Bizottsága egyetért Dr. Sümegi Sándor bizottsági elnök tárgyi indítványával, 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: 2008. november 26.
Felelős: Dr. Sümegi Sándor bizottság elnöke
Határozatról értesül:
1.) Dr. Sümegi Sándor bizottság elnöke
2.) Petró Ferenc polgármester
3.) Dr. Karsai Éva jegyző
4.) Irattár
X. napirendi pont
Családi Napközi fenntartói jogának átadására vonatkozó újabb
elfogadásának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 11. számú melléklete tartalmazza)

megállapodás

Dr. Sümegi Sándor bizottsági elnök: ismerteti az előterjesztést, majd felkéri Petró Ferenc
polgármestert egészítse ki az írásbeli előterjesztést.
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Petró Ferenc polgármester: Ásotthalom Község Önkormányzata korábban úgy döntött,
hogy támogatja a Családi Napközi működését. A Családi Napközi közmegelégedéssel
végzi a munkáját a településen. A Családi Napközi fenntartói jogának átadására vonatkozó
újabb megállapodás megkötését kell véleményeznie a Bizottságnak.
Dombóvári Artúrné Családi Napközi vezetője: véleménye szerint Ásotthalmon egyre
többen veszik igénybe a Családi Napközi szolgáltatását. A szülők elégedettek a
szolgáltatással, a gyerekek pedig jól érzik magukat a Családi Napköziben. A továbbiakban
is szeretnék a szolgáltatást folytatni, ezért a fenntartói jog átadására újabb megállapodást
kívánnak kötni Ásotthalom Község Önkormányzatával.
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
Dr. Sümegi Sándor bizottsági elnök a Családi Napközi fenntartói jogának átadására
vonatkozó újabb megállapodás elfogadásának véleményezése című napirendi pont
véleményezését szavazásra bocsátja.
A Szociális, Ifjúsági és Sport Bizottság 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta
az előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:
70/2008. (XI.25.) SZISB határozat
Tárgy: Családi Napközi fenntartói jogának átadására vonatkozó újabb megállapodás
elfogadásának véleményezése
Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete Szociális, Ifjúsági és Sport
Bizottsága egyetért Dr. Sümegi Sándor bizottsági elnök tárgyi indítványával, 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: 2008. november 26.
Felelős: Dr. Sümegi Sándor bizottság elnöke
Határozatról értesül:
1.) Dr. Sümegi Sándor bizottság elnöke
2.) Petró Ferenc polgármester
3.) Dr. Karsai Éva jegyző
4.) Irattár
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Dr. Sümegi Sándor bizottsági elnök tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a Szociális,
Ifjúsági és Sport Bizottság önálló nyílt ülését 2008. november 25-én 0900 órakor
befejezi.
A Szociális, Ifjúsági és Sport Bizottság Ásotthalom Község Önkormányzata
Képviselő-testületének Ügyrendi Bizottságával, közös 11.) napirendi pont
megtárgyalását 2008. november 25-én 0900 órakor megkezdi.
XI. napirendi pont
A Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosításának véleményezése
Előadó: Dr. Karsai Éva jegyző
(Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 12. számú melléklete tartalmazza)
Dr. Sümegi Sándor bizottsági elnök: ismerteti az előterjesztést, majd felkéri Dr. Karsai
Éva jegyzőt egészítse ki az írásbeli előterjesztést.
Dr. Karsai Éva jegyző: nem kívánja kiegészíteni az előterjesztést. Amennyiben a tárgyi
előterjesztéssel kapcsolatban van valakinek kérdése, kérem tegye fel.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Dr. Sümegi Sándor bizottsági elnök A Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának
módosításának véleményezése című napirendi pont véleményezését szavazásra bocsátja.
A Szociális, Ifjúsági és Sport Bizottság 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta
az előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:
71/2008. (XI.25.) SZISB határozat
Tárgy: A Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosításának véleményezése
Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete Szociális, Ifjúsági és Sport
Bizottsága egyetért Dr. Sümegi Sándor bizottsági elnök tárgyi indítványával, 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: 2008. november 26.
Felelős: Dr. Sümegi Sándor bizottság elnöke
Határozatról értesül:

17
1.)
2.)
3.)
4.)

Dr. Sümegi Sándor bizottság elnöke
Petró Ferenc polgármester
Dr. Karsai Éva jegyző
Irattár

Dr. Sümegi Sándor bizottsági elnök tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a Szociális,
Ifjúsági és Sport Bizottság közös nyílt ülését Ásotthalom Község Önkormányzata
Képviselő-testületének Ügyrendi Bizottságával 2008. november 25-én 0900 órakor
befejezi.
A Szociális, Ifjúsági és Sport Bizottság Ásotthalom Község Önkormányzata
Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési és Egészségügyi Bizottságával, Ügyrendi
Bizottságával, Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottságával, valamint Település-,
Vállalkozásfejlesztési és Mezőgazdasági Bizottságával közös 12-13.) napirendi pontok
megtárgyalását 2008. november 25-én 0900 órakor megkezdi.
XII. napirendi pont
A Kiss Ferenc Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Napközi
Otthonos Óvoda 2009. évi költségvetési koncepció kialakításának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 13. számú melléklete tartalmazza)
Dr. Sümegi Sándor bizottsági elnök: ismerteti az előterjesztést, majd felkéri Petró Ferenc
polgármestert egészítse ki az írásbeli előterjesztést.
Petró Ferenc polgármester: nem kívánja kiegészíteni az írásbeli előterjesztést.
Dr. Hadfiné Böjthe Gabriella iskolaigazgató: A Gondozási Központ kistérségi szintű
átszervezése érinti az Iskola költségvetését is. Kéri Bálintné Mityók Szilviát, hogy ezzel
kapcsolatos változásokról tájékoztassa a jelenlévőket.
Bálintné Mityók Szilvia gazdálkodási ügyintéző: A koncepció tekintetében a
Bizottságokkal történt előzetes megbeszéléskor már jelezték, hogy amikor a Gondozási
Központ átkerül kistérségi szintre, attól kezdve a diákétkeztetés, mint vásárolt élelmezés
fog megjelenni az Iskolánál. Ezért az Iskola költségvetésébe beállításra került 23 millió
forint összegű szolgáltatási díj, és itt jelenik meg az ehhez kapcsolódó 6 millió forint +
ÁFA bevétel is. Azóta módosításra került még a Munkaügyi Központ támogatása is, mely
megjelenik a bevételek között, és a Homokháti Kistérségtől kapott információ alapján az
onnan kapott normatíva is bevételként fog megjelenni.
Babarczi Antal TVMB elnök, PTB tag: Veszélyes hulladék kezelésére 200 e forintot
különítettek el. Kérdése, hogy az Iskolánál milyen veszélyes hulladék van?
Dr. Hadfiné Böjthe Gabriella iskolaigazgató: A konyhai ételmaradék elszállításának
költsége jelenik meg, mely veszélyes hulladéknak minősül, jogszabályi kötelességüknek
tesznek ezzel eleget.
Babarczi Antal TVMB elnök, PTB tag: Előző években miért nem jelentkezett ez a kiadás?
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Dr. Hadfiné Böjthe Gabriella iskolaigazgató: Az iskolai konyhát is a HACCP rendszer
szerint működtetik és a belépéssel kötelező feladattá vált a veszélyes hulladék kezelése.
Korábban még kaptak haladékot és a költségvetésben ezért nem jelent meg ez a költség. A
veszélyes hulladék kezelést szigorúan ellenőrzik, és mulasztás esetén komoly összegű
bírságra kell számítani.
Dr. Karsai Éva jegyző: Öttömös Község Önkormányzata holnap ugyanezt a napirendet
megtárgyalja és elfogadja. Ennek alapján épül be az itteni költségvetési, zárszámadási
rendeltbe. Az Intézmény költségvetésének véleményeztetése a tantestülettel,
érdekképviseleti szervekkel megtörtént, mely jogszabályi kötelezettségük.
Polner Frigyesné PTB elnök, TVMB tag: A társulással Öttömös sokkal kedvezőbb
helyzetbe került, mert a többletmunka, a felelősség itt jelentkezik. Kérdése, hogy nem
lehetne a jövőben ezen változtatni?
Petró Ferenc polgármester: Abban az esetben, ha döntés születik az 1000 fő feletti
településekre vonatkozóan a körjegyzőség kötelező létrehozásáról, akkor elképzelhető,
hogy változás lesz.
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
Dr. Sümegi Sándor bizottsági elnök A Kiss Ferenc Általános Iskola, Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény és Napközi Otthonos Óvoda 2009. évi költségvetési
koncepció kialakításának véleményezése című napirendi pont véleményezését szavazásra
bocsátja.
A Szociális, Ifjúsági és Sport Bizottság 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta
az előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:
72/2008. (XI.25.) SZISB határozat
Tárgy: A Kiss Ferenc Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és
Napközi Otthonos Óvoda 2009. évi költségvetési koncepció kialakításának
véleményezése
Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete Szociális, Ifjúsági és Sport
Bizottsága egyetért Dr. Sümegi Sándor bizottsági elnök tárgyi indítványával, 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: 2008. november 26.
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Felelős: Dr. Sümegi Sándor bizottság elnöke
Határozatról értesül:
1.) Dr. Sümegi Sándor bizottság elnöke
2.) Petró Ferenc polgármester
3.) Dr. Karsai Éva jegyző
4.) Irattár
XIII. napirendi pont
Az Önkormányzat 2009. évi költségvetési koncepciójának elfogadásának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 14. számú melléklete tartalmazza)
Dr. Sümegi Sándor bizottsági elnök: ismerteti az előterjesztést, majd felkéri Petró Ferenc
polgármestert egészítse ki az írásbeli előterjesztést.
Petró Ferenc polgármester: Kiegészítésében elmondja, hogy várhatóan a Parlament ma
dönt a központi költségvetés sarokszámairól, de még nagyon nagy a bizonytalanság a
költségvetést illetően. Világgazdasági válság van, mely nemcsak a szegényebb országokat
érinti, hanem a gazdagabb országoknak is megszorító intézkedéseket kell tenni. A központi
költségvetési tervezetből az derül ki, hogy a nyugdíjasok, nagycsaládosok, köztisztviselők
és közalkalmazottak komoly változásra számíthatnak. A köztisztviselők és
közalkalmazottak illetménye várhatóan 10 %-al csökken, az infláció 4,8 %, a gazdasági
növekedés már 1 % alatt van tervezve, melyből adódóan a munkanélküliség növekedésére
kell számítani. Mindez érinteni fogja az önkormányzatokat is az elszegényedés
következtében. Sem a központi költségvetési tervezetben, sem szociális téren nincs olyan
kidolgozott intézkedési csomag, mely alapján ezek a nehézségek kezelhetők lennének.
Önkormányzati szinten a kiadási oldal jól látható, de a bevételek alakulásáról még sokat
nem tudnak. Az önkormányzati adóbevételeket megközelítően tudják, a normatívák
változhatnak, de összönkormányzati szinte jelentősebb változásra nem kell számítani,
pontos számadatokat még nem tudnak. A koncepció kiadási oldalán 105 millió forint van,
mely igen nagy összeg, de ezzel szemben még a bevételi oldal nem látható. Decemberben a
központi költségvetés elfogadását követően tudhatják meg a várható bevételeket, melynek
hatására a hiány összege változhat. Biztos, hogy a jövő évben nagyon nagy figyelmet kell
fordítani a takarékos gazdálkodásra. A 105 millió forint összegű forráshiány kezelhetetlen
lesz, ha a bevételek kedvezőtlenül alakulnak. Évek óta jól látható, hogy az 50-60 millió
forint hiányt is rendkívül nehezen tudják kezelni. Bízik benne, hogy a bevételek
ismeretében februárban mindenki számára elfogadható költségvetést tudnak majd
elkészíteni. Ha mégis szükséges lesz megszigorító intézkedésekre, akkor már most
javasolja a képviselőknek, bizottsági tagoknak és intézményvezetőknek, hogy gondolják át
a kötelező és nem kötelező feladatok ellátását. Azokat a feladatokat, melyekre nem kapnak
normatívát és nem kötelező ellátni, sajnos szűkíteni kell, mert az Önkormányzat nem tudja
majd finanszírozni, többletbevételre nem számíthatnak. Rendkívül nehéz év előtt állnak.
A koncepciót előzetesen már a bizottságok, intézményvezetők intézményenként
megvitatták, a részleteket megbeszélték.
Felkéri Gajdánné Szatmári Mária könyvvizsgálót, hogy az előterjesztéssel kapcsolatos
kiegészítését monda el.
Gajdánné Szatmári Mária könyvvizsgáló: Valóban a jövő évi költségvetésben a
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Polgármester Úr által említett három szféra a legérintettebb. Az Önkormányzat
intézményeivel együtt alkalmas és meg tudja valósítani a feladatait. Már látató, hogy
lassan, de biztosan a 2007. évi gazdálkodási problémák megoldódnak. Az utóbbi két évet,
ha összehasonlítják a teljesítések és előirányzatok módosításával, akkor a 2008. évi
költségvetés koncepcióra alapult, megalapozott költségvetés volt. A jövő évben, ha az idei
év problémáit kiküszöbölik, az előirányzat változásokra odafigyelnek, akkor sokkal
zökkenőmentesebben lehet a várható feladatokat ellátni. Nagyon fontos, hogy a
pénzköltést, minden esetben a Testület döntése előzze meg, és utólagos jóváhagyásra ne
kerüljön sor. A koncepcióban a számszaki adatok is kidolgozásra kerültek, de valóban a
végösszegek még nem tudhatók és erről még nem érdemes vitatkozni. A település
nagyságát tekintve, megközelítően 5 millió forint normatíva kieséssel kell számolni. A
rendszerváltás óta szinte minden választás megelőzően a költségvetésben a szigorítás volt a
jellemző, most a 2009. év lesz a választások előtti év. A jelenlegi világgazdasági válság
további megszorításokat tesz indokolttá.
Az Önkormányzat 2009. évi költségvetési koncepcióját írásban is véleményezte
(jegyzőkönyv 4. sz. melléklete), melyet a képviselők, bizottsági tagok is megkaptak.
Összegezve, a 2008. évi teljesítésre alapozva és a rendelkezésre álló jogszabály, illetve
kiadott külső és belső utasítások alapján, felsorolva a költségvetési koncepcióban lévő
célkitűzéseket figyelembe véve, az Önkormányzat 2009. évi költségvétési koncepcióját
elfogadásra javasolja.
Dr. Karsai Éva jegyző: Úgy látja, hogy Ásotthalom-Öttömös intézményi társulása a
kezdeti nehézségeken túljutott és működőképes, a két település között jó az
együttműködés. Kérdéses a szociális szféra átalakítása, mely azt jelenti, hogy a
Tanyagondnoki Szolgálat kivételével minden egyes szociális ellátás kistérségi szintre
kerül. A Gondozási Központ – mint részben önálló intézmény – is megszüntetésre kerül és
a Kistérségi Többcélú Társulás tagintézménye lesz. A Tanyagondnoki Szolgálat a
Polgármesteri Hivatal önálló szakfeladataként fog működni, ahogyan a Védőnői, a
Településüzemeltetési Szolgálat, valamint a Művelődési Ház és Könyvtár is működik. Az
átalakulás miatt még kétséges a szociális normatíva 14 millió forint összegének alakulása.
Az ÁSOTT-TELSZO Nonprofit Kft. megszüntetése fele közelednek, de tartozása óriási
teher az Önkormányzatnak. Kéri Könyvvizsgáló Asszonyt, hogy ezzel kapcsolatban
mondja el véleményét, az Önkormányzatnak mi lenne a legjobb pénzügyi megoldás.
Gajdánné Szatmári Mária könyvvizsgáló: Egyértelmű, hogy a Kft-t mielőbb meg kell
szüntetni, de ameddig tartozása van, addig ez nem lehetséges. Tudomása szerint az
önkormányzati ingatlanok jelzáloggal is terheltek. Ezért elsősorban a tartozásokat kell
mielőbb rendezni, mivel a kamatok is további terhet fognak jelenteni és a csődeljárást is
bárki elindíthatja. Véleménye szerint az lenne a legjobb megoldás, ha – az Önkormányzat
működését nem kockáztatva – a bevételi forrásból a lehető legtöbbet a Kft. tartozásainak
rendezésére kellene fordítani. Legelső az APEH tartozás rendezése, hogy a jelzálog
lekerüljön az ingatlanokról. Ezzel párhuzamosan a szállítói tartozásokat határidőre
tekintettel kellene folyamatosan kifizetni.
A közhasznú munkásokkal kapcsolatban elmondja, hogy a Munkaügyi Központtól egyre
kevesebb támogatást kapnak, és a hiányzó összeget az Önkormányzatnak kell biztosítani,
ezért reális létszámmal kell gazdálkodni.
Petró Ferenc polgármester: Számításaik szerint a legrosszabb esetben is 2009. júniusig a
Kft-t meg tudják szüntetni. A működőképtelen önkormányzatok támogatását, ha
megkapják, akkor az jelentősen befolyásolhatja a Kft. megszüntetését.
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Kiss Sándor képviselő: A 2009. évi is nagyon nehéz lesz, de Könyvvizsgáló Asszony
optimizmusa némi reményt adott. A Kft. nagyon nagy teher az Önkormányzatnak, és ettől
mielőbb meg kellene szabadulni. Fontossági sorrendben, a leggyorsabban rendezni kell a
Kft. tartozásait és talán a jövő évi gazdálkodás zökkenőmentesebb lesz. A költségvetési
koncepciót elfogadásra javasolja, bízik benne, hogy a bevételi oldal még javulni fog és a
105 millió forint hiány kezelhető összegre mérséklődik.
Gajdánné Szatmári Mária könyvvizsgáló: Optimizmusa abból adódik, hogy az utóbbi
félévben az Önkormányzat intézményeivel együtt igyekszik megoldani a 2008. évi
gazdálkodás gondjait. Nem volt hiába olykor a határozottabb, szigorúbb fellépése, mert a
testületi döntésekkel elindított egy olyan folyamatot, melyben a javulás látható.
Polner Frigyesné PTB elnök, TVMB tag: A koncepcióban a bevételi oldal még nem
végleges, Ő is bízik benne, hogy a számadatok ismeretében a forráshiány összege
csökkenni fog. A Kft-vel kapcsolatban elhangzottakkal egyetért. Célszerűnek tartja
átgondolni a Munkaügyi Központ támogatásával történő foglalkoztatást, hogy milyen
kötelezettségei vannak még az Önkormányzatnak. A beruházások önerejére 20 millió
forintot terveznek. Amennyiben ezek a beruházások mégsem tudnának megvalósulni,
javasolja, hogy a pályázatok prioritását vizsgálják meg. Véleménye szerint a külterületi
közösségi terek kialakítása érdekében célszerű lenne egy környezettanulmányt készíteni,
hogy valóban az ott lakók igényt tartanak-e erre, mennyire lesz kihasznált, tudják-e majd
működtetni. Az Önkormányzatnak a közösségi terek megvalósítása nem kis teher, legalább
tudják, hogy a hasznosításuk biztosítva lesz.
A 2009. évi költségvetési koncepciót elfogadásra javasolja.
Babarczi Antal TVMB elnök, PTB tag: Különösnek tartja, hogy ilyen nagy optimizmussal
vannak a koncepció tekintetében, amikor még ilyen nagy összegű forráshiányról egyetlen
előző évben sem volt szó. A költségvetés elfogadásáig mindig az volt a célkitűzés, hogy a
koncepció számadatait csökkentsék, de az eredmény mindig az lett, hogy a hiányt nőtt.
Ismét ugyanez történik, a 105 millió forint forráshiány igen jelentős, nem hisz az
ígéretekbe, hogy a bevételek véglegesítésével majd csökkenthető lesz ez az összeg.
Véleménye szerint csak időhúzásról van szó, halogatják a probléma megoldását. A
koncepcióban jól látható, hogy a telefonköltség minden intézménynél emelkedik, annak
ellenére, hogy a telefondíjak nem emelkednek. Nyelvpótlékra négyszer nagyobb összeget
terveztek be, mint az előző évben. Ezzel szemben 4-500 e Ft-ot fizetnek külön tolmácsnak.
Nem sorolja a hasonló ellentmondásokat, de a koncepcióban nem látja a szigorítás elemeit.
Véleménye szerint a 105 millió forint forráshiány tarthatatlan, és az is elképzelhetetlen
számára, hogy a beruházásokhoz ne vegyenek fel hitelt, melynek kamataival sem számol a
koncepció, ezért nem támogatja az elfogadását.
Petró Ferenc polgármester: A nyelvpótlék kifizetése törvényi kötelességük, az összeg
tekintetében nincs mérlegelési lehetőségük. Az Önkormányzat, ha továbbra is fenntartja a
külföldi testvér települési kapcsolatait, akkor szükséges tolmácsot fogadni. A középfokú
nyelvvizsgával rendelkező dolgozó nem biztos, hogy tolmácsolási szinten a tárgyalásoknál
megfelelne.
Ma még a sarokszámokat sem ismerik, ezért nem tudták a koncepciót úgy elkészíteni.
Ismételten az előzőekben elmondottakat tudja csak megerősíteni, hogy a 105 millió forint
forráshiány csak kevesebb lehet. Egyetért abban, hogy a hiány ilyen nagy összegben
kezelhetetlen, de értelmetlen lett volna a koncepcióba valótlan adatot feltüntetni. A
számadatok ismeretében majd Önkormányzati és intézményi szinten is meg kell vizsgálni,
hogy a jövő évi költségvetésből egész évben működni tudjanak. A koncepció elfogadásával
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azokat az elveket fogadják el, melyre a jövő évi költségvetést fogják alapozni.
Fackelmann István alpolgármester: Az említett nyelvpótlék és telefonköltség nem olyan
összeg, mely lényegesen befolyásolná a költségvetést. A beruházásokról nem mondhatnak
le, minden önkormányzat, az ország ugyanezt teszi, hiánnyal fogadják el a költségvetést és
hitelt vesznek fel a beruházásokra. Véleménye szerint nem az ország koncepcióját kell
lemásolni, de amilyen helyzetet teremtettek, azt csak hiány betervezésével lehet kezelni.
Egyetért azzal, hogy a pályázatok tekintetében prioritást kell eszközölni, de a külterületi
fejlesztések elhagyásával egyáltalán nem ért egyet, a pályázatok átütemezésére is van
lehetőség.
Babarczi Úr könnyen mondja, hogy a koncepciót nem fogadja el, de tegyen javaslatot
olyan koncepcióra, amely a jelenlegi helyzetben elfogadható.
Petró Ferenc polgármester: A jó koncepció kialakítása érdekében vitára, az ötletekre
szükség van, de a jelenlegi bizonytalanságban, amikor az ország gazdasági helyzete napról
napra változik, nem sok mindent tudnak tenni. Az előkészítés során az
intézményvezetőkkel is soronként végig elemezték a koncepciót, ettől jobbat nem tudtak
összeállítani. A számadatok ismeretében majd el tudják dönteni, hogy mely feladatokat
tudják a jövőben ellátni, esetleg mely nem kötelező feladatot szükséges elhagyni.
Jelenleg valóban nincs tudomásuk a telefondíj emeléséről, ennek ellenére lehetséges, hogy
emelkedni fog, vagy más szolgáltatás díja a tervezettnél nagyobb mértékben fog
emelkedni. Összintézményi szinten ez a többlet nem jelentős, az sem baj, ha némi
tartalékuk is van.
Babarczi Antal TVMB elnök, PTB tag: Fackelmann Úrnak válaszolva elmondja, hogy
szerinte szándékosan félre magyarázza az általa mondottakat. Általánosságban a
koncepcióról beszélt és példaként említette meg a telefondíjat és a nyelvpótlékot. A
hasonló esetekre utalt, mely nem a megszorításokra jellemző. Erre nem tudja elfogadni azt
a választ, hogy a 105 millió forint hiányhoz képest elenyésző összegről van szó. A
nyelvpótlékkal kapcsolatban a környező települések néhány polgármesterét megkérdezte,
hogy hogyan oldják meg. Legtöbb településen a külföldi testvértelepüléstől érkező levelek
fordítása annak a dolgozónak a feladata, aki nyelvpótlékot kap. A dolgozó problémája,
hogy segítséggel vagy anélkül oldja meg a feladatot.
Petró Ferenc polgármester: Angol nyelvnél intézményi szinten megpróbálják megkeresni
a megfelelő dolgozót. Az Iskolánál biztosan van is erre alkalmas személy, akit
megkérhetnek, csak nem biztos, hogy ingyen el is vállalja. Nem kötelezhetnek arra egy
köztisztviselőt vagy közalkalmazottat sem, hogy több napon át folyamatosan az itt
tartózkodó külföldi vendégekkel legyen. Vitatkozhatnak ezen, de nem hiszi, hogy mellőzni
tudnák a tolmácsot, ahogyan más település sem mellőzi.
Bálintné Mityók Szilvia gazdálkodási ügyintéző: Az előző évekhez képest a koncepció
részletesebb, mert a 2009. évi költségvetés előkészítése során az előző két év tapasztalati
adatait vették figyelembe. Január 14-ig a decemberi adatok lekönyvelését is be kell
befejezni és a 2008. év adatai is véglegesen ismertté válnak. Akkor a koncepció számadatai
tovább alakíthatók, most a maximummal számoltak, ami lehet majd kevesebb. Egységesen
3,4 % inflációval számoltak minden sornál, mert az önhiki támogatásnál ennyi az
elismerhető mérték. Az energiaárak ismeretében biztosan módosítani kell a kiadásokat,
mert az meghaladhatja a tervezett infláció mértékét. Igyekeztek minden befolyásoló
tényezőt figyelembe venni, hogy a számadatok megismerését követően könnyebben
dönteni tudjanak a kiadási oldal csökkentéséről.
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Fackelmann István alpolgármester: Véleménye szerint az előkészített költségvetési
koncepció reális adatokat tartalmaz. Babarczi Úrnak mondja, hogy az által elmondottakra
figyelt és nem félremagyarázásról van szó. Azt kérte, hogy a jelenlegi koncepciónál
jobbra tegyen javaslatot, mely által biztosított legyen minden intézmény működése, legyen
fejlesztési lehetőség és az eddigi feladatokat továbbra is el tudják látni. Kéri Babarczi Urat,
hogy sorolja fel azokat a tételeket, mellyel a 105 millió forint hiány csökkenthető.
Babarczi Antal TVMB elnök, PTB tag: Fackelmann úr sem gondolhatja komolyan, hogy
most hirtelen egy olyan költségvetésre tesz javaslatot, melyen heteken át 30-40 ember
dolgozott. Az ülés többi napirendjéhez kapcsolódóan a későbbiekben több javaslata is fog
lenni a forráshiány csökkentésére.
Petró Ferenc polgármester: A végleges számadatok ismeretében a költségvetés
előkészítése előtt is több egyeztetés fog még történni az intézményvezetőkkel,
bizottságokkal, amikor már konkrét módosítások eszközölhetők. Most azonban még nem
érdemes ennyire részletesen tárgyalni az összegekről.
Kiss Sándor képviselő: Január közepére, ha rendelkezésre áll egy „nyers” anyag, akkor
vitatkozhatnak a kiadások csökkentéséről. Addig is mindenki elgondolkodhat azon, hogy a
forráshiány kezelhető összegre történő csökkentése érdekében milyen feladatot tudnának
elhagyni.
Petró Ferenc polgármester: A koncepcióban azok a szabályozási elvek kerülnek
meghatározásra, melyek alapján a költségvetési rendeletet elő kell készíteni. A koncepció
tartalmazza, hogy a 105 millió forint forráshiány jelentősen csökkenteni kell, mert az
kezelhetetlen.
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
Dr. Sümegi Sándor bizottsági elnök Az Önkormányzat 2009. évi költségvetési
koncepciójának elfogadásának véleményezése című napirendi pont véleményezését
szavazásra bocsátja.
A Szociális, Ifjúsági és Sport Bizottság 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta
az előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:
73/2008. (XI.25.) SZISB határozat
Tárgy: Az Önkormányzat 2009. évi költségvetési koncepciójának elfogadásának
véleményezése
Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete Szociális, Ifjúsági és Sport
Bizottsága egyetért Dr. Sümegi Sándor bizottsági elnök tárgyi indítványával, 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: 2008. november 26.
Felelős: Dr. Sümegi Sándor bizottság elnöke
Határozatról értesül:
1.) Dr. Sümegi Sándor bizottság elnöke
2.) Petró Ferenc polgármester
3.) Dr. Karsai Éva jegyző
4.) Irattár
A Szociális, Ifjúsági és Sport Bizottság közös ülése az
Ügyrendi
Bizottsággal,
az
Oktatási,
Művelődési
és
Egészségügyi Bizottsággal, a Település, Vállalkozásfejlesztési
és Mezőgazdasági Bizottsággal, valamint a Pénzügyi és
Tulajdonosi Bizottsággal 1010 órakor befejezte.
Dr. Sümegi Sándor bizottsági elnök megállapítja, hogy egyéb kérdés, bejelentés,
hozzászólás nem hangzott el.
A Szociális, Ifjúsági és Sport Bizottság ülését 2008. november
25-én 1010 órakor befejezte.

Kmf.
Dr. Sümegi Sándor
Szociális, Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke

Dr. Csúcs Áron
jegyzőkönyv-vezető

