Jegyzőkönyv
Készült Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete Szociális, Ifjúsági és
Sport Bizottságának 2009. február 11-én 0815 órakor megtartott nyílt ülésén.
A bizottsági ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme
Jelen van: Dr. Sümegi Sándor elnök és 6 bizottsági tag: Rózsa József, Kószó Tamás, Kiss
Sándor, Erdődi Károlyné, Tóth Tamás, Gyenge Balázs
Tanácskozási joggal meghívottak:
Petró Ferenc polgármester, Fackelmann István alpolgármester, Dr. Karsai Éva jegyző,
Bálintné Mityók Szilvia gazdálkodási ügyintéző kontírozó könyvelő, Dr. Papp László
titkársági osztályvezető, Dr. Hadfiné Böjthe Gabriella Kiss Ferenc Általános Iskola,
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Napközi Otthonos Óvoda igazgatója, Bókáné
Szilágyi Mária óvodavezető, Kása Gabriella HKTT Integrált Szociális és Gyermekjóléti
Központ Ásotthalmi Tagintézményének vezetője, Kovács-Tanács Istvánné Petőfi Sándor
Művelődési Ház és Könyvtár igazgatója, Németh Attila ÁSOTT-TELSZO Kft.
ügyvezetője, Dr. Pályi Ákosné vezető védőnő, Ásotthalom Község Önkormányzata
Képviselő-testületének és bizottságainak tagjai, Gajdánné Szatmári Mária könyvvizsgáló,
Kondor Árpádné Mórahalmi Munkaügyi Központ vezetője
Tanácskozási joggal jelen vannak:
Petró Ferenc polgármester, Dr. Karsai Éva jegyző, Bálintné Mityók Szilvia gazdálkodási
ügyintéző kontírozó könyvelő, Dr. Papp László titkársági osztályvezető, Farkas Mátyás
képviselő, Pőcze Levente képviselő, Kása Gabriella HKTT Integrált Szociális és
Gyermekjóléti Központ Ásotthalmi Tagintézményének vezetője, Rácz Józsefné HKTT
Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központ Ásotthalmi Tagintézményének vezető
helyettese
Az 1.) napirendi pont tekintetében: Kondor Árpádné Mórahalmi Munkaügyi Központ
vezetője
Jegyzőkönyv-vezető: Bodor Krisztina igazgatási ügyintéző
Dr. Sümegi Sándor bizottsági elnök köszönti a jelenlévőket és megnyitja a Szociális,
Ifjúsági és Sport Bizottság ülését.
Megállapítja, hogy az elnök és 6 fő bizottsági tag jelen van, az ülés határozatképes.
Dr. Karsai Éva jegyző: Tájékoztatja a jelenlevőket, hogy a kiküldött meghívóban foglalt
„ A pénzbeli és természetben nyújtott, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális
ellátásokról szóló 29/2007.(IX.21.) KT rendelet módosításának véleményezése”, valamint
„A Homokháti Kistérség Többcélú Társulás Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központ
2009. évi költségvetése meghatározásának véleményezése” című napirendi pontok
megtárgyalására nem kerül sor, mivel a szociális ellátórendszer átalakítása nem megy
zökkenőmentesen. Úgy gondolta, hogy mire a költségvetési tárgyalások elkezdődnek,
addigra kistérségi szinten több egyeztetés fog lezajlani. Elmondja, hogy eddig erre nem
került sor. Amikor az iskolai társulás létrejött, az szeptember 1-től lépett hatályba, és már
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márciusban a Képviselő-testület elé kerültek az anyagok. A Társulási Megállapodásban
részletesen leszabályozásra került a költségvetés elfogadásának, a zárszámadásnak, és a két
önkormányzat közötti elszámolásnak a rendje. Mégis felmerült az igény a Társulási
Megállapodás módosítására, mely kérdésre a zárszámadás környékén vissza kell térni.
Sajnálatos dolog az, hogy az Integrált Központ, mint Intézmény, Alapító Okiratán,
Szakmai Programján kívül egyenlőre más okmány Ásotthalom Község Önkormányzata
Képviselő-testülete elé ezidáig nem került. Amikor idén január 9-én az első egyeztetésre
sor került az Ásotthalmi Önkormányzatnál, Ő már akkor is azt az elvet képviselte, hogy a
Képviselő-testület az egész Integrált Központ költségvetését lássa, azon belül az
Ásotthalomra vonatkozó adatokat. Ami Ásotthalomra tartozik, az az Ásotthalmi
Tagintézmény bevételi-kiadási oldala. Nyilvánvalóan az Ásotthalmi Képviselő-testületnek
meg kell határoznia azt, ha többlet pénz átadása szükséges az Ásotthalmi Tagintézmény
működéséhez, akkor az miből tevődik össze. Elmondja, hogy az egyeztetések folyamán
legtöbb anyagot az Ásotthalmi Tagintézmény vezetőtől kapta, mely alapján, véleménye
szerint a teljes Tagintézmény költségvetését Ők dolgozták ki. Egyeztettek a Kistérségi
Társulással, és a Társulás munkatársa is jelen volt a költségvetési egyeztető
megbeszélésen, ahol maga mondta, hogy az adatok több soron módosulni fognak. Amikor
a Bizottság tagjai megkapták a meghívókat, megkapta azt a Tagintézmény vezető, és az
Integrált Központ vezetője is. Elmondja, hogy többször email-t küldött a Kistérségnek az
egyeztetés előtt, és már korábban megbeszélték, hogy a térítési díjakat ki kell kalkulálni,
azt el kell fogadni, valamint az is egyeztetésre került, hogy a mostani ülésen az
Önkormányzat szociális rendelete is módosításra kerül, és április 1-től szerette volna
hatályba léptetni ezt a változtatott térítési díjat tartalmazó rendeletet. Így lett volna elég idő
az ellátottak értesítésére, és a megfelelő felkészülésre. Tájékoztatja a jelenlevőket, hogy a
tegnapi nap folyamán egyeztetett a Kistérségi Iroda dolgozójával Matula Anikóval, aki
elmondta, hogy „A Homokháti Kistérség Többcélú Társulás Integrált Szociális és
Gyermekjóléti Központ 2009. évi költségvetése meghatározásának véleményezése” című
napirendi ponthoz semmilyen anyagot nem fognak készíteni, mert elküldték a Többcélú
Társulás költségvetését, és az Önkormányzat vegye ki abból a számára szükséges
anyagokat, és nem gondolják, hogy a Szociális Integrált Központra vonatkoztatva most
valamilyen határozatot el kellene fogadtatni a Képviselő-testülettel. Majd a rendeletben
minden önkormányzat elfogadja a hozzájárulások összegét. Szeretett volna a Bizottság
illetve a Képviselő-testület elé valamilyen okmányt behozni, hogy hogyan fog ténylegesen
működni a költségvetés elfogadása, adott esetben az elszámolás és bárminemű pénzügyi
vonal. A Szociális Intézménynél tudtával ilyen még nincs, ezért nem lett elkészítve a
Homokháti Kistérség Többcélú Társulásra vonatkozó előterjesztés, hanem a költségvetési
rendeletbe került bele egy olyan melléklet, amely nemcsak a szociális, hanem az egyéb
Pedagógiai Szolgálatra, Központi Ügyeletre, és minden másra le van bontva. Látható
Ásotthalom, és az összes település Homokháti Kistérség Többcélú Társulásához történő
hozzájárulása is. Ez a Kistérség által küldött anyagból került átvételre, illetve külön
mellékletét fogja képezni az Önkormányzat költségvetési rendeletének az Ásotthalmi
Tagintézmény költségvetése is. Fő aggálya az az, hogy a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 115. §-a szabályozza hogyan kell a térítési díjakat
meghatározni, és ez egy bonyolultabb számítási forma, hiszen itt önköltséggel, és
szolgáltatási önköltséggel kell számolni, és a helyzetet tovább bonyolítja, hogy a
költségvetési törvény bizonyos ellátásoknál osztott és bontott normatívát ad, illetve a
Közösségi Ellátásnál és Támogató Szolgálatnál nem normatíváról, hanem a finanszírozási
szerződésben Önkormányzat részére megadott támogatásról van szó. Az említett 115.§
(19) bekezdése előírja, hogy az Önkormányzatnak a szolgáltatási önköltség alapján
március 1-ig kell megállapítania a térítési díjakat. Ez jogszabályi kötöttség. Matula Anikó
azt a tájékoztatást adta, hogy a Társulás nem fog addig térítési díjról határozni, amíg nincs
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elfogadott költségvetése. Úgy gondolta, ha a Kistérség pénteken délelőtt ülésezik, biztosan
tervszámok alapján be fogják terjeszteni a térítési díjra vonatkozó javaslatukat, melyet Ő
beépített volna az Ásotthalomra vonatkozó rendelet tervezetbe, s miután Polgármester Úr
személyesen ott lesz a Társulási ülésen, délután meg tudta volna mondani a Képviselőtestületi ülésen, hogy ezekkel a számokkal került –e elfogadásra a térítési díj, vagy
módosított számokkal. A tegnapi Matula Anikó által történt tájékoztatás az volt, hogy nem
kerül beterjesztésre a Kistérségi ülésen a térítési díjra vonatkozó javaslat. Ez azt jelenti,
hogy az Ásotthalmi Képviselő-testület nem fogja tudni a péntek délutáni ülésen megalkotni
a szociális rendelet módosítását, ami a térítési díjra vonatkozott. Tehát március 1-ig az
Önkormányzat nem fogja tudni rendeletbe ezt beilleszteni. További tájékoztatásként azt
kapta, hogy péntekre várják a polgármesterektől azokat a nyilatkozatokat, melyik település
akar, és melyik nem, illetve mekkora összegben akar térítési díjakat módosítani.
Ásotthalom Község Önkormányzata tavalyi évben is pontosan a költségvetés
meghatározásakor döntött a térítési díj változásról. Tavalyi évben március 1-től kerültek
bevezetésre az emelt összegű térítési díjak. Az ellátottak idejében történő értesítése
aggályos számára. Azoknál az ellátásoknál, ahol a Tagintézmény vezető emelt összegű
térítési díjjal számolt, bevétel kiesést jelent. Felhívja a Bizottság figyelmét, ha emiatt az
Önkormányzat törvényességi észrevételt kap, az nem az Ő hibájából fog történni, Ő a
Kistérséget kötelezni nem tudja, az Önkormányzat részéről az adatátvitel bőven
határidőben megtörtént, hiszen egy hónapja folyamatos email-ezések folynak. Aggályos
számára az egész Integrált Központ működése. Továbbá elmondja, hogy nem tudja
elfogadni azt senkitől, hogy ha arra a jogi reflektálására azt a választ kapja, hogy ha jogi
problémája van a Kistérségi Társulás működésével, akkor a jegyzői egyesület ülésén vesse
ezt fel, és dolgozzon ki alternatívákat arra vonatkozóan, hogy hogyan tudna jogszerűen
működni a Kistérség. Hangsúlyozza, hogy Ő Ásotthalom Község Jegyzője, nem pedig a
Kistérség Munkaszervezetének dolgozója, vezetője. Neki az a feladata, hogy Ásotthalom
Község Önkormányzatának jogszerű működését elősegítse. És akkor, amikor az
Önkormányzat azért nem tud jogszerűen eljárni, mert valakitől vagy nem kap adatot, vagy
nem olyan eljárási formációt alkalmaznak, ami az Önkormányzat által elfogadott, akkor Ő
ezt nem tudja elfogadni.
Petró Ferenc polgármester: Nehéz erre mit mondani, úgy véli pillanatnyilag nincs olyan
megfelelő szakember aki ezt a dolgot tudná kezelni.
Kiss Sándor bizottsági tag: Kérdezi, hogy Nógrádi Zoltán elnök Úr nem tud ebben
intézkedni? Nem érti, ha létrejött ez a szervezet, akkor azok akiknek tenniük kellene miért
nem tesznek valamit. Szerinte ha már létrehozták ezt a Központot, akkor a Tagintézményt
is mindenestől oda kellett volna adni.
Petró Ferenc polgármester: Jelenleg a munkacsoport vezető nem tudja ellátni ezeket a
feladatokat, mert túlterhelt. Keresik a megoldást. A Társulás elnöke is túlterhelt. Nagy
valószínűséggel az lehet, hogy a Képviselő-testületnek a 2009. évi költségvetési rendeletét
el kell fogadnia. A Többcélú Társulásnál nincs intézményenként külön költségvetés
megállapítva. Nem tudják kezelni a jelenlegi helyzetet. Zákányszék lenne a központja
ennek a társulásnak, de ott még kevésbé tudnak erről az egész működési formáról. A
Társulás nem biztos, hogy el fogja fogadni a költségvetését, ami nem is kötelessége. A
Hivatal eleget tesz abban, hogy február 15-én beterjeszti a költségvetést, és majd egy
rendkívüli ülésen, vagy a márciusi Képviselő-testületi ülésen dönt. A mai Kistérségi üléstől
eredményt vár. Úgy gondolja, hogy a polgármesterek egyeztetése nem elegendő, szükség
lett volna egy jegyzők általi egyeztetésre is.
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Dr. Karsai Éva jegyző: Szerinte súlyos jogszabályi problémák vannak, ugyanis a
Támogató Szolgálatnak a finanszírozási szerződés módosítása megtörtént. Az már
finanszírozási szerződésileg is az FSZH és a Homokháti Kistérség Többcélú Társulása
között jött létre. A Közösségi Ellátás, a mai napig, mint Ásotthalom Község
Önkormányzata feladatellátásában van az FSZH-nál, azért, mert hiánypótlást kapott rá a
Kistérség. Jelen pillanatban a Közösségi Ellátásra járó pénzösszeg az Önkormányzatnak
került megutalásra az FSZH részről, mely vissza lett utalva részükre. Január 1-től már nem
az Ásotthalom Község Önkormányzata fenntartásában levő Közösségi Ellátásról van szó.
Emiatt a hiánypótlás miatt csak március végén, április elején fog sor kerülni a
finanszírozási szerződés módosításának aláírására, és két verzió van. Vagy addig a
Kistérség sem kapja meg a 3.500.000,- Ft támogatási összeget, vagy elutalják az
Önkormányzatnak, és az Önkormányzat megállapodást köt a Kistérséggel, hogy az említett
pénzösszeg átutalásra kerül a Kistérségnek, aki vállalja ennek teljes pénzügyi elszámolását.
Elmondja, hogy két hete jelezte mindezt a Társulás felé, a mai napig erre vonatkozó
megállapodás tervezetet nem kapott.
Petró Ferenc polgármester: Társulási megállapodás alapján, ha a polgármesterek 70%ának döntése kötelező jellegű a Társulásra.
Kása Gabriella Tagintézmény vezető: Óriási hibának tartja, hogy a Kistérség tőle nem
kért költségvetést. Addig, amíg az összintézményi költségvetés sarokszámai nem ismertek,
addig nem tud szakfeladatos költségvetést készíteni. Elmondja, hogy a 2007-2008-as év
arról szól, hogy térítési díjat jogszabály szerint az előző év tényadatai és normatívái alapján
tudtak számolni. 2009. január 1-től, mivel új fenntartó van, ezért az idei évre tervezett
költséggel kell számolni. A költségek nagyon le lettek szorítva. Egyeztetett Jegyző Nővel,
Polgármester Úrral és Bálintné Mityók Szilvia gazdálkodási ügyintézővel is, és célszerű
lesz féléves záráskor egy mérleget vonni, és esetleg új térítési díj számítást alkalmazni. A
januári és februári hónap esetében a 2008. évi térítési díjjal számoltak. Március 1-től kell új
térítési díjat meghatározni, melyet április 1-től kívánnak bevezetni, hiszen kell idő az
ellátottak értesítésére is. Ez azt jelenti, hogy az év első három hónapjában a 2008. évi
térítési díjjal lehet számolni. A térítési díjra vonatkozó előterjesztés a jegyzőkönyvhöz
becsatolásra kerül, mely részletesen tartalmazza az adatokat.
Petró Ferenc polgármester: Kérdezi a Tagintézmény vezetőtől, hogy ezek a térítési díj
számítások megfelelnek –e a törvényi előírásoknak, és javasolhatóak –e a Kistérség felé
elfogadásra?
Kása Gabriella Tagintézmény vezető: Igen.
Dr. Sümegi Sándor elnök: A fentiekben elhangzottak alapján a kiadott és a
jegyzőkönyvhöz mellékelt (1. számú) meghívóban foglaltaktól eltérően az alábbiak szerint
tesz javaslatot az ülés napirendjére:
1.) A 2009. évi közfoglalkoztatási terv elfogadásának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
2.) A Kiss Ferenc Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Napközi
Otthonos Óvoda 2009. évi költségvetése meghatározásának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
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3.) Az Önkormányzat 2009. évi költségvetési rendelete megalkotásának
véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
4.) Egyebek
Dr. Sümegi Sándor bizottsági elnök a napirendre tett javaslatát szavazásra bocsátja.
A Szociális, Ifjúsági és Sport Bizottság (továbbiakban: Bizottság) a napirendre tett
javaslatot 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
7/2009. (II.11.) SZISB határozat
Tárgy: A Szociális, Ifjúsági és Sport Bizottság 2009. február 11-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 2009. február 11-én 0815 órakor nyílt ülést tart,
melynek napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg:
1.) A 2009. évi közfoglalkoztatási terv elfogadásának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
2.) A Kiss Ferenc Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Napközi
Otthonos Óvoda 2009. évi költségvetése meghatározásának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
3.) Az Önkormányzat 2009. évi költségvetési rendelete megalkotásának
véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
4.) Egyebek
Határozatról értesül:
1.) Dr. Sümegi Sándor bizottsági elnök
2.) Petró Ferenc polgármester
3.) Dr. Karsai Éva jegyző
4.) Irattár
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Község
Önkormányzata Képviselő-testülete Ügyrendi Bizottságával,
mivel ezt a napirendi pontot az említett bizottságnak is
tárgyalnia és véleményeznie kell.
I. napirendi pont
A 2009. évi közfoglalkoztatási terv elfogadásának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 2. számú melléklete tartalmazza)
Dr. Sümegi Sándor bizottsági elnök: Átadja a szót Petró Ferenc polgármesternek
Petró Ferenc polgármester: Köszönti a Mórahalmi Munkaügyi Központ vezetőjét, Kondor
Árpádnét, és átadja a szót neki.
Kondor Árpádné Munkaügyi Központ vezető: Köszöni a meghívást. Véleménye szerint a
Képviselő-testület, Önkormányzat, és Kirendeltség kapcsolatát szorosabbá kell tenni, és az
„Út a munkához” program megteremtette ennek a lehetőségét. Januárban a Minisztérium
ezzel kapcsolatosan tájékoztatót tartott az érdeklődőknek, ahol elhangzott, hogy az egyik
legnehezebb pontnak a Kirendeltség és a polgármesteri hivatalok együttműködését tartják.
Elmondja, hogy Jegyző Nővel is egyeztetett, és több olyan pontot is találtak, amiben jól
együtt tudnak működni, és egymás munkáját segíteni.
Dr. Sümegi Sándor bizottsági elnök: Ismerteti az előterjesztés, és felkéri a napirend
előadóját, ha óhajtja, egészítse ki az írásbeli előterjesztést.
Petró Ferenc polgármester: Elmondja, hogy a törvényi változások következtében minden
önkormányzatnak április 15-ig el kell fogadnia a közfoglalkoztatási tervét. A
közfoglalkoztatási terv elkészítése előtt minden intézményvezetővel egyeztetés történt,
akik jelezték munkaerőigényüket. Több szempontot is figyelembe kellett venni, többek
között azt is, hogy a költségvetésbe mit lehet betervezni. A Helyi Szociális Kerekasztal
megbeszélésen, valamint bizottsági üléseken is Jegyző Nő elmondta, hogy 95%-ot ad az
állam, és 5%-ot kell az Önkormányzatnak finanszíroznia. A Kerekasztal támogatja a
közfoglalkoztatási terv Képviselő-testület általi elfogadását. A Munkaügyi Központ is
véleményezte, és támogatásra javasolja. Kéri a Tisztelt Bizottságot, hogy hozza meg
döntését.
Dr. Karsai Éva jegyző: Köszöni a Munkaügyi Központ vezetőjének az együttműködését.
A közfoglalkoztatási terv elkészítése kapcsán elmondja, hogy kezdetben az ásotthalmi
önkormányzati intézményekkel kalkuláltak, és nem számoltak a Homokháti Kistérség
Többcélú Társulása Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központ Ásotthalmi
Tagintézményével.
Minisztériummal
történtek
egyeztetések
az
Ásotthalmi
Tagintézménnyel kapcsolatosan, hiszen egy önkormányzat csak egy közfoglalkoztatási
tervet tud elfogadni, az Ásotthalmi Tagintézmény fenntartója pedig a Homokháti Kistérség
Többcélú Társulása, amely azonban nem jogosult a közcélú támogatás lehívására. Ezért az
átdolgozott összefoglaló terv már az Ő részüket is tartalmazza. Ez azt jelenti, hogy a
közfoglalkoztatási tervben a konyhai kisegítő, takarító és adminisztrációs oszlopok tetején
is fel van tüntetve az Ásotthalmi Tagintézmény is, mint munkavégzési hely. Ennek az
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önerős része az Önkormányzat költségvetésében egy „egyéb” feladatsoron kerül
feltüntetésre. Tájékoztatja a Bizottságot, hogy már vannak olyan dolgozók, akik közcélú
foglalkoztatás keretében felvételre kerültek. Folyamatosan történnek az orvosi
alkalmassági vizsgálatok, és még további dolgozók fognak munkába állni. Próbál az
Önkormányzat ennek az új fajta közcélú foglalkoztatásnak megfelelni, és átalakítani a
dokumentációs anyagokat. Bízik a Munkaügyi Központtal történő további sikeres
együttműködésben.
Dr. Sümegi Sándor elnök: Kérdezi, ha valaki időközben elveszíti az állását, lehetősége
van –e az érintettnek belépni a folyamatba?
Dr. Karsai Éva jegyző: A terv nemcsak a februári belépést tartalmazza, több időpont is
szerepel a közfoglalkoztatási tervben. Az egész évet próbálták végigfuttatni, biztosítva
ezzel az év közbeni munkakezdést. Elmondja, hogy a közfoglalkoztatási tervet kötelező
elfogadni, és meg kell küldeni a Magyar Államkincstárnak. Ez alapján történik majd a
támogatási összeg visszautalása az Önkormányzat számára, de év közben ezt a Képviselőtestületnek jogában áll módosítani. Ha újabb munkaerő igénye lesz az Önkormányzatnak,
akkor módosítható a közfoglalkoztatási terv.
Kiss Sándor bizottsági tag: Elmondja, hogy a közfoglalkoztatási terv segítségével
meghatározható a 2009. évi munkaerőigény, és szükség esetén módosítás eszközölhető. A
terv az intézményvezetők által leadott igényeknek megfelelően készült el, tartalmazza a
jogszabályban meghatározott kereteket.
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
Dr. Sümegi Sándor bizottsági elnök a 2009. évi közfoglalkoztatási terv elfogadásának
véleményezését szavazásra bocsátja.
A Szociális, Ifjúsági és Sport Bizottság 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta
az előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:
8/2009. (II.11.) SZISB határozat
Tárgy: A 2009. évi közfoglalkoztatási terv 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 e g y e t é r t az írásbeli előterjesztésben foglaltakkal, és
a l k a l m a s n a k t a r t j a , hogy azt a Képviselő-testület megvitassa, és
elfogadja.
2.) A Bizottság m e g b í z z a a Bizottság elnökét, hogy a Bizottsági határozatot
ismertesse a Képviselő-testülettel.
Határidő: 2009. február 13.
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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
A Bizottság 8.30 órakor befejezte önálló napirendi pontjainak megtárgyalását, és
megkezdi közös ülését Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Ügyrendi bizottságával.
II. napirendi pont
A Kiss Ferenc Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Napközi
Otthonos Óvoda 2009. évi költségvetése meghatározásának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 3. számú melléklete tartalmazza)
Dr. Sümegi Sándor bizottsági elnök: ismerteti az előterjesztést, majd felkéri a napirend
előadóját, ha óhajtja, egészítse ki az írásbeli előterjesztést.
Petró Ferenc polgármester: Öttömös Község Önkormányzatával ismételt egyeztetés
történt, abban maradtak, hogy igazából akkor tudnak pénzügyileg is tovább lépni, mikor az
Önkormányzat a zárszámadását áprilisban elkészíti és akkor lesznek láthatóak az igazi
számok. Szó esett arról, hogy felül kell vizsgálni a %-okat, tehát, hogy egy
intézményvezetőre elég –e az a 20% amit fizet Öttömös. Javasolja, hogy fogadja el a
Bizottság az előterjesztést. Öttömös polgármestere sem zárkózott el attól, hogy a tényleges
adatok tekintetében felülvizsgálatra kerüljön sor.
Dr. Karsai Éva jegyző: Tegnapi nap folyamán rendkívüli testületi ülést tartott az Öttömösi
Önkormányzat, és ők elfogadták az iskola költségvetését. Igazgató Asszony oktatási
szakértői fórumokkal egyeztetett, és úgy gondolja, ha Ásotthalom Község Önkormányzata
Képviselő-testülete is elfogadja a költségvetést, a rendeletbe történő beépítésnek jogi
akadálya nincs.
Kiss Sándor bizottsági tag: Kérdezi, hogy az elmúlt egyeztetés óta történt –e változás?
Bálintné Mityók Szilvia gazdálkodási ügyintéző, kontírozó könyvelő: Elmondja, hogy
alapvető változások nem történtek, de további egyeztetésekre, pontosításokra még szükség
van. A félév előtti költségvetési rendelet módosításkor, ha szükséges, a módosítások
átvezetésre kerülnek. Merültek fel plussz kiadások, amivel Öttömös nem számolt, de ez
jelezve lett. A részletkérdések tisztázásra várnak.
Dr. Karsai Éva jegyző: Az oktatási átszervezéssel kapcsolatos döntéseket minden
önkormányzatnak meg kell hoznia március végéig.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
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Dr. Sümegi Sándor bizottsági elnök A Kiss Ferenc Általános Iskola, Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény és Napközi Otthonos Óvoda 2009. évi költségvetése
meghatározásának véleményezését szavazásra bocsátja.
A Szociális, Ifjúsági és Sport Bizottság 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az
előterjesztést elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
9/2009. (II.11.) SZISB határozat
A Kiss Ferenc Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és
Tárgy:
Napközi Otthonos Óvoda 2009. évi költségvetése meghatározásának 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 e g y e t é r t az írásbeli előterjesztésben foglaltakkal, és
a l k a l m a s n a k t a r t j a , hogy azt a Képviselő-testület megvitassa, és
elfogadja.
2.) A Bizottság m e g b í z z a a Bizottság elnökét, hogy a Bizottsági határozatot
ismertesse a Képviselő-testülettel.
Határidő: 2009. február 13.
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
Erdődi Károlyné bizottsági tag: a Gondozási Központnál január-február hónapra 12.000,Ft-os étkezési hozzájárulás van betervezve, és véleménye szerint év közben ha lehetőség
van rá, más közalkalmazottak tekintetében is kompenzálni kellene ezt az egyszeri 12.000,Ft-os eltérést.
Petró Ferenc polgármester: Elmondja, hogy az eltérés abból adódik, hogy az Ásotthalmi
Tagintézmény Mórahalomhoz tartozik, és ők a 2008. évi költségvetésükben az étkezési
hozzájárulást 12.000,- Ft-ban határozták meg. A törvény alapján addig, amíg a 2009. évi
költségvetés nem kerül elfogadásra, a 2008. évben meghatározottak alapján kell eljárni.
Kiss Sándor bizottsági tag: Szerinte az lehetne a megoldás, hogy az Önkormányzat
finanszírozza a 12.000,- Ft-os étkezési hozzájárulás felét, a többit pedig adhatná a
Kistérség.
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III. napirendi pont
Az Önkormányzat 2009. évi költségvetési rendelete megalkotásának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 4. számú melléklete tartalmazza)
Dr. Sümegi Sándor bizottsági elnök: ismerteti az előterjesztést, majd felkéri a napirend
előadóját, ha óhajtja, egészítse ki az írásbeli előterjesztést.
Petró Ferenc polgármester: Az előzményekre hivatkozik, a költségvetés előkészítését
egyeztetések, megbeszélések előzték meg. Megállapítható, hogy nagy az Önkormányzat
költségvetési hiánya.
Bálintné Mityók Szilvia gazdálkodási ügyintéző: Elmondja, hogy jelenleg az
Önkormányzat költségvetési hiánya 78.560.200,- Ft.
Petró Ferenc polgármester: A jelenlegi ismeretek alapján számokat, feladatokat
összevetve elmondható, hogy nagyon csekély tartalékok vannak. Úgy gondolja a
közeljövőben pl. a Műszaki Szolgálat működését is felül kell vizsgálni, tehát elsősorban
azoknak a gépeszközöknek a fenntartását kellene felülvizsgálni, melyek rendelkezésre
állnak. Azaz érdemes-e például traktort fenntartani, erre embert alkalmazni, illetve kitér az
önkéntes tűzoltói feladatellátásra is. Jelen állapotban ezt a feladatot nem tudja ellátni az
Önkormányzat, mivel nincs meg a megfelelő személyi összetétel. Pillanatnyilag egy ember
rendelkezik C kategóriás jogosítvánnyal. Legalább négy embernek meg kell felelnie a
szakmai követelményeknek.
Dr. Karsai Éva jegyző: Lett volna olyan személy, aki elvállalja, hogy megszerzi a C
típusú jogosítványt, azonban a szerződés aláírása előtt visszalépett. Jelenleg a egy álláshely
nincs betöltve a Műszaki Szolgálatnál.
Petró Ferenc polgármester: Elmondja, hogy ha a szakmai feltételeknek nem felel meg az
Önkormányzat, kevesebb támogatást fog kapni. Véleménye szerint az Önkormányzatnak
ez az önként vállalt feladata fontos, és bízik abban, hogy a második félévben az
intézményeknél történő 5%-ok visszatartásával lehetőség lesz eleget tenni a szakmai
feltételeknek, és a megfelelő személyi összetételt biztosítani.
Az Önkormányzat költségvetésével kapcsolatban elmondja, hogy ha 10-20%-ot kell
lefaragni a költségekből, akkor el kell gondolkodni az intézmények átszervezésén.
Javasolja a Bizottságnak az előterjesztés elfogadását.
Pőcze Levente ÜB elnök: Elmondja, hogy a költségvetés tervezését hosszas előkészítés, és
egyeztetések előzték meg. Véleménye szerint ha az előterjesztésben szereplő költségek
még inkább csökkentésre kerülnének, az az Önkormányzat működését veszélyeztetné.
Mindamellett, hogy a számok nem megnyugtatóak, a maximális takarékosság mellett
javasolja az előterjesztés Képviselő-testület által történő megtárgyalását.
Kiss Sándor bizottsági tag: Véleménye szerint nagyon feszült a költségvetési rendelet,
ezért szükséges a rendelet fegyelmezett betartása.
Bálintné Mityók Szilvia gazdálkodási ügyintéző: Köszönetet mond az
intézményvezetőknek az eddigi munkájukért, és a takarékosság terén mutatott
együttműködésükért, a fegyelmezett gazdálkodásért. Elmondja, hogy az Önkormányzat
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próbál nagyon odafigyelni a gazdálkodására, és a pályázati pénzeket mindig elkülönítve
kezelik. Próbált a költségvetésnél figyelemmel lenni az előző évi teljesítésekre, takarékos
gazdálkodásra.
Dr. Karsai Éva jegyző: A Műszaki Szolgálat felülvizsgálata kapcsán elmondja, hogy a
hulladékszállítást mindenképpen szeretné átvenni az Önkormányzat, melyből bevétele
származhat. Véleménye szerint a belterületi és külterületi útkarbantartási feladatokat nem
venné át a Műszaki Szolgálat, és erre külön nem vásárolna és tartana fenn gépeket, hanem
erre a feladatra szükség szerint Vállalkozás végezné el, hiszen ez nettó 8 millió Ft értékű,
és ez nem közbeszerzés köteles. Elmondja, hogy három élő szerződése van az
Önkormányzatnak. Egy a tanyagondnoki szolgálat gépjármű beszerzésével kapcsolatban,
egy a Hivatal akadálymentesítésére vonatkozóan, és a Könyvtár felújítására vonatkozóan.
Ezek a szerződések aláírt szerződések, nyár eleji kifizetési kötelezettségekkel. Felhívja a
figyelmet még az ÁSOTT-TELSZO Nonprofit Kft. felszámolására is. Az APEH a
végelszámolás során hitelezői igényt fog benyújtani. Reményei szerint a kisebb értékű
tárgyi eszközök megvásárlásán kívül, -melyek ténylegesen szükségesek a Műszaki
Szolgálat részére- talán más hitelezője nem lesz a Kft-nek, csak az Önkormányzat. Az
Önkormányzat is be fog jelentkezni az adó igényével, hitelezői igényt érvényesítve. Az
ügyvezetőnek értékesítenie kell a nagyértékű gépeket, és ha a Képviselő-testület úgy dönt,
hogy nem vásárolja meg az Önkormányzat a nagyértékű gépeket, és az ügyvezetőnek záros
határidőn belül nem sikerül azokat értékesítenie, akkor ez az Önkormányzatnak, mint
mögöttes társtulajdonosnak, még ez kiadást fog jelenteni, hiszen ha a meglévő értékek nem
lesznek elegendőek a hitelezői igény érvényesítésére, akkor a mögöttes tulajdonosnak
bármikor lehetősége van bepótolni a hiányzó pénzösszeget. Az ügyvezető a gépeket
nyilvános eljárás keretében kívánja értékesíteni.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Dr. Sümegi Sándor elnök: Javasolja, hogy a Bizottság támogassa az Önkormányzat 2009.
évi költségvetési rendeletének végrehajtására előterjesztett határozati javaslat és a rendelettervezet Képviselő-testület által történő megvitatását és elfogadását. Javaslatát szavazásra
bocsátja.
A Szociális, Ifjúsági és Sport Bizottság 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta
az előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:
10/2009. (II.11.) SZISB határozat
Tárgy: Az Önkormányzat
véleményezése

2009.

évi

költségvetési

rendelete

megalkotásának

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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A Bizottság az alábbiak szerint dönt:
1.) A Bizottság egyetért az írásbeli előterjesztésben foglaltakkal
2.) A Bizottság e l f o g a d j a a határozati javaslatot, valamint az előterjesztett
költségvetési rendelet-tervezetet, és a l k a l m a s n a k t a r t j a arra, hogy azt a
Képviselő-testület m e g v i t a s s a 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: 2009. február 13.
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. Egyebek
Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Dr. Sümegi Sándor bizottsági elnök megállapítja, hogy egyéb kérdés, bejelentés,
hozzászólás nem hangzott el.
A Szociális, Ifjúsági és Sport Bizottság ülését 2009. február
19-én 1000 órakor befejezte.

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

Bodor Krisztina
jegyzőkönyv-vezető

