Jegyzőkönyv
Készült Ásotthalom Község Képviselő-testület Szociális, Ifjúsági és Sport Bizottsága
2007. április 17-én 1430 órakor megtartott ülésén.
A bizottsági ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme.
Jelen van:

Dr. Sümegi Sándor bizottsági elnök és 4 fő bizottsági tag: Rózsa József,
Erdődi Károlyné, Gyenge Balázs és Tóth Tamás

Távol maradt: Kiss Sándor és Kószó Tamás
Tanácskozási joggal meghívottak:
Petró Ferenc polgármester, Dr. Keresztury Mónika jegyző, Dr. Karsai Éva
igazgatási ügyintéző, Pipicz Anita gazdasági osztályvezető, Dr. Hadfiné
Böjthe Gabriella iskolaigazgató, Fodorné Király Aranka óvodavezető, Kása
Gabriella Gondozási Központ intézményvezetője, Kovács-Tanács Istvánné
Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár igazgatója, Németh Attila
ÁSOTT-TELSZO Kht. ügyvezetője, Sáricz Ilona ifjúságsegítő, Papp Renáta
Ásotthalmi Ifjúsági Egyesület elnöke,
Ásotthalom Község Önkormányzat Képviselő-testületének tagjai,
Ásotthalom Község Képviselő-testület Pénzügyi és Tulajdonosi
Bizottságának (PTB) tagjai, Ásotthalom Község Képviselő-testület
Település-, Vállalkozásfejlesztési és Mezőgazdasági Bizottságának (TVMB)
tagjai, Ásotthalom Község Képviselő-testület Oktatási, Művelődési és
Egészségügyi Bizottságának (OMEB) tagjai.
Tanácskozási joggal jelen vannak:
Petró Ferenc polgármester, Dr. Karsai Éva igazgatási ügyintéző, Fackelmann
István alpolgármester, Pipicz Anita gazdasági osztályvezető, Kása Gabriella
Gondozási Központ intézményvezetője, Kovács-Tanács Istvánné Petőfi
Sándor Művelődési Ház és Könyvtár igazgatója, Németh Attila ÁSOTTTELSZO Kht. ügyvezetője, Sáricz Ilona ifjúságsegítő, Papp Renáta
Ásotthalmi Ifjúsági Egyesület elnöke,
Ásotthalom Község Önkormányzat Képviselő-testületének tagjai, Ásotthalom
Község Képviselő-testület Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottságának (PTB)
tagjai,
Ásotthalom
Község
Képviselő-testület
Település-,
Vállalkozásfejlesztési és Mezőgazdasági Bizottságának (TVMB) tagjai,
Ásotthalom Község Képviselő-testület Oktatási, Művelődési és Egészségügyi
Bizottságának (OMEB) tagjai.
Jegyzőkönyv-vezető: Tóth Tímea igazgatási ügyintéző
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Dr. Sümegi Sándor bizottsági elnök köszönti a jelenlévőket és megnyitja a Szociális,
Ifjúsági és Sport Bizottság ülését.
Megállapítja, hogy az elnök és 4 fő bizottsági tag jelen van, az ülés határozatképes.
A kiadott és a jegyzőkönyvhöz mellékelt (1. számú) meghívóban foglaltaktól eltérően az
alábbiak szerint tesz javaslatot az ülés napirendjére.
1. A pénzbeli és természetben nyújtott, valamint a személyes gondoskodást nyújtó
szociális ellátásokról szóló 4/1996.(III.14.) sz. rendelet módosításának
véleményezése
Előadó: Dr. Karsai Éva igazgatási ügyintéző
2. A Gondozási Központ szakmai programjának véleményezése
Előadó: Kása Gabriella intézményvezető
3. A Gondozási Központ Alapító Okirat módosításának véleményezése
Előadó: Dr. Karsai Éva igazgatási ügyintéző
4. A civil szervezetek tevékenységéről szóló tájékoztató véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
5. Az Önkormányzat 2006 évi zárszámadásának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
6. Egyebek
A Szociális, Ifjúsági és Sport Bizottság (továbbiakban: Bizottság) a napirendre tett
javaslatot 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
22/2007. (IV.17.) SZISB határozat
Tárgy: A Szociális, Ifjúsági és Sport Bizottság 2007. április 17-i ülés napirendjének
megállapítása
Határozat
Ásotthalom Község Képviselő-testület Szociális, Ifjúsági és Sport Bizottsága egyetért Dr.
Sümegi Sándor bizottsági elnök tárgyi indítványával, és az alábbiak szerint dönt:
A Szociális, Ifjúsági és Sport Bizottság 2007. április 17-én 1430 órakor ülést tart,
melynek napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg:
1.) A pénzbeli és természetben nyújtott, valamint a személyes gondoskodást nyújtó
szociális ellátásokról szóló 4/1996.(III.14.) sz. rendelet módosításának
véleményezése
Előadó: Dr. Karsai Éva igazgatási ügyintéző
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2.) A Gondozási Központ szakmai programjának véleményezése
Előadó: Kása Gabriella intézményvezető
3.) A Gondozási Központ Alapító Okirat módosításának véleményezése
Előadó: Dr. Karsai Éva igazgatási ügyintéző
4.) A civil szervezetek tevékenységéről szóló tájékoztató véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
5.) Az Önkormányzat 2006 évi zárszámadásának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
6.) Egyebek
Határozatról értesül:
1.) Dr. Sümegi Sándor bizottság elnöke
2.) Petró Ferenc polgármester
3.) Dr. Keresztury Mónika jegyző
Dr.
Sümegi
Sándor
bizottsági
elnök
tájékoztatja
a
jelenlévőket, hogy a 4.) napirendi pont megtárgyalása
közösen történik Ásotthalom Község Képviselő-testületének
Település-,
Vállalkozásfejlesztési
és
Mezőgazdasági
Bizottságával. Az 5.) napirendi pont megtárgyalása közösen
történik Ásotthalom Község Képviselő-testületének Település, Vállalkozásfejlesztési és Mezőgazdasági
Bizottságával,
Oktatási, Művelődési és Egészségügyi Bizottsága valamint
Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottságával, mivel a napirendi
pontokat fenti bizottságoknak is tárgyalnia és véleményeznie
kell.
A Szociális, Ifjúsági és Sport Bizottság önálló ülését az 1.);
napirendi pont megtárgyalásával 1430órakor megkezdi.
I. napirendi pont
A pénzbeli és természetben nyújtott, valamint a személyes gondoskodást nyújtó
szociális ellátásokról szóló 4/1996.(III.14.) sz. rendelet módosításának véleményezése
Előadó: Dr. Karsai Éva igazgatási ügyintéző
(Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 2. számú melléklete tartalmazza)
Dr. Sümegi Sándor bizottsági elnök felkéri Dr. Karsai Éva igazgatási ügyintézőt, hogy
amennyiben kívánja egészítse ki a tárgyi előterjesztést .
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Dr. Karsai Éva igazgatási ügyintéző: Három ok miatt módosítjuk a szociális
rendeletünket. Az egyik ok, hogy 2007. január 31-től, már nem a Gondozási Központ
keretében látjuk el a családsegítés, valamint a gyermekjóléti szolgáltatás feladatait, hanem
a Homokháti Kistérség Többcélú Társulása a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ
keretében. Módosításra kerültek az intézmények térítési díjai ennek az az oka, hogy
teljesen új számítási rendszert vezettek be a térítési díjak tekintetében. A szolgáltatási
önköltség és a normatív állami hozzájárulás különbözeteként kell meghatározni minden
egyes ellátás térítési díjait. A házi segítségnyújtás, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás és
a támogató szolgálat esetében háromféle térítési díjat kell meghatározni. Meg kell
határoznunk azoknak a személyeknek a térítési díját, akik 2006. évben is igénybe vették
ezt az ellátást. Kása Gabriella a Gondozási Központ vezetője a 2007. január 01-től és a
2006. decemberi testületi ülésen elfogadott összegeket javasolja, hogy tartsuk meg. A
másik ilyen kör a rászorulók köre. Központi jogszabály meghatározza, hogy kiket tekint
rászorulóknak. Illetve a házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás és a
támogató szolgáltatás kapcsán a szociálisan nem rászorult személyek. Az ő esetükben a
térítési díj összegét a fenntartó szabadon állapítja meg piaci alapon. Az időskorúak nappali
ellátása és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 2007. január 01-től már nem kötelezően
térítésmentes kategóriába tartozik. Kása Gabriella intézményvezető azonban javasolja,
hogy a szolgáltatások maradjanak továbbra is térítésmentesek. Módosításra került a
Gondozási Központ szakmai programja . Erre azért volt szükség mert a Támogató
szolgálat és a Közösségi ellátás tekintetében elfogadták, hogy Ruzsa község is
csatlakozzon ebbe a társulási kategóriába. Megindult a Közigazgatási Hivatal felé a
működési engedélyeztetés, mely során a szakmai programban hiányosságot tapasztaltak
ezért átdolgoztuk a Gondozási Központ szakmai programját, ezen okok miatt a helyi
rendeletünk is módosításra került a megállapodások tekintetében. Amennyiben valakinek
van kérdése, kérem szíveskedjék feltenni.
Kérdések, hozzászólások:
Dr. Sümegi Sándor bizottsági elnök: Egyetértek Kása Gabriella intézményvezető
javaslatával, hogy a időskorúak nappali ellátása és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
továbbra is térítésmentes legyen.
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
Dr. Sümegi Sándor bizottsági elnök a pénzbeli és természetben nyújtott, valamint a
személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 4/1996.(III.14.) sz. rendelet
módosításának véleményezését szavazásra bocsátja:
A Szociális, Ifjúsági és Sport Bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta
az előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:
23/2007. (IV.17.) SZISB határozat
Tárgy: A pénzbeli és természetben nyújtott, valamint a személyes gondoskodást nyújtó
szociális ellátásokról szóló 4/1996.(III.14.) sz. rendelet módosításának véleményezése
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Határozat
Ásotthalom Község Képviselő-testület Szociális, Ifjúsági és Sport Bizottsága 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: 2007. április 17.
Felelős: Dr. Sümegi Sándor bizottság elnöke
A munkatervet kapják:
1.) Dr. Sümegi Sándor bizottság elnöke
2.) Petró Ferenc polgármester
3.) Dr. Keresztury Mónika jegyző
II. napirendi pont
A Gondozási Központ szakmai programjának véleményezése
Előadó: Kása Gabriella intézményvezető
(Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 3. számú melléklete tartalmazza)
Dr. Sümegi Sándor bizottsági elnök felkéri Kása Gabriella intézményvezetőt, hogy
amennyiben kívánja, egészítse ki az írásbeli előterjesztést.
Kása Gabriella intézményvezető: Szakmai programot kell beadni többek között akkor ha
működési engedélyeztetés vagy annak módosítása történik. Ruzsa község csatlakozása
miatt vált szükségessé a működési engedélyeztetés módosítása. Sajnos mint általában
mindig, most sem volt túl sok idő arra hogy ezt elkészítsük, ezért kerülhette el a
figyelmünket az is hogy már nem a Csongrád Megyei Önkormányzat Aranysziget Otthona
véleményezi a szakmai programot, hanem a Zala Megyei Önkormányzat Pszichiátria
Betegek Otthona és Rehabilitációs Intézete –Pszichiátriai Betegek Országos Módszertani
Intézete részére adta át véleményezésre a Közösségi ellátás szakmai programja
vonatkozásában. A 9 pontból 2 pontot találtak hiányosnak. Kötelező mellékletekből 1 pont
esetében nem volt bemutatva a Pszichiátriai gondozóval kialakított együttműködés. A
további kötelező mellékletek kidolgozását elfogadta. A szakmai programból kikerült a
Gyerekjóléti Szolgálat és a Családsegítő Szolgálat, csak nevesítjük, hogy mely intézmény
látja el ezt a szociális tevékenységet. Eddig a megállapodások a helyi rendeletben voltak
most már a szakmai program mellékleteiben találhatóak. Amennyiben valakinek van
kérdése, kérem szíveskedjék feltenni.
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Kérdés, hozzászólás nem volt.
Dr. Sümegi Sándor bizottsági elnök a Gondozási Központ szakmai programjának
véleményezését szavazásra bocsátja:
A Szociális, Ifjúsági és Sport Bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta
az előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:
24/2007. (IV.17.) SZISB határozat
Tárgy: A Gondozási Központ szakmai programjának véleményezése

Határozat
Ásotthalom Község Képviselő-testület Szociális, Ifjúsági és Sport Bizottsága 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: 2007. április 17.
Felelős: Dr. Sümegi Sándor bizottság elnöke
Határozatról értesül:
1.) Dr. Sümegi Sándor bizottság elnöke
2.) Petró Ferenc polgármester
3.) Dr. Keresztury Mónika jegyző
III. napirendi pont
A Gondozási Központ Alapító Okirat módosításának véleményezése
Előadó: Dr. Karsai Éva igazgatási ügyintéző
(Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 4. számú melléklete tartalmazza)
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Dr. Sümegi Sándor bizottsági elnök felkéri Dr. Karsai Éva igazgatási ügyintézőt, hogy
amennyiben kívánja egészítse ki az írásbeli előterjesztést.
Dr. Karsai Éva igazgatási ügyintéző: A Gondozási Központ Alapító Okirata az előző
testületi ülésen is módosításra került, Ruzsa község Támogató és Közösségi ellátáshoz való
csatlakozása miatt. A Polgármester Úr beadta a kérelmet a Közigazgatási Hivatalhoz, hogy
a Gondozási Központ Családsegítő feladatainak működési engedélyeztetését vonják vissza,
mivel a működési engedély szerint a Gondozási Központ keretei között láttuk el ezt a
feladatot. Hiánypótlást kaptunk a Közigazgatási Hivataltól. Egy hetünk volt rá hogy ezt a
hiányt pótoljuk, és ezúton szeretnék köszönetet mondani a Gondozási Központ vezetőjének
és vezető helyettesének az Alapító Okirat módosításában, illetve Bálintné Mityók
Szilviának a gazdálkodási osztály ügyintézőjének. Ezen rövid idő alatt ugyanis próbáltunk
minden elmaradást bepótolni. A régi Alapító Okiratban még a Gondozási Központ, mint
intézménynek a központi telephelyeként volt megjelölve a Jókai u. 4. szám alatti ingatlan,
a működési engedélyben viszont, csak az intézmény székhelye van megjelölve.
Kizárólagosan a Közösségi Pszichiátriai ellátás esetében van telephely a működési
engedélyben, ezért ezt úgy módosítottuk, hogy a Közösségi Pszichiátria ellátás központi
telephelye a Jókai u. 4. szám alatti ingatlan. Módosításra kerültek még egyes jogszabályi
hivatkozások. Illetve, nem voltak felsorolva a működési engedély keretében ellátott
konkrét ellátási formák, valamint TEOR szám, szakfeladat számok. Két központi TEOR
számot írtunk be, majd a jelenleg hatályos költségvetési törvényben meghatározott
szakfeladat számra és megnevezésre bontottuk. Bálintné Mityók Szilvia közreműködésével
átküldtük ezt az anyagot a Magyar Állam Kincstárnak előzetes véleményezésre. Vissza
jelzésként azt a választ kaptuk, hogy nekik ez a forma megfelelő, bízunk abban, hogy a
Közigazgatási Hivatal is elégedett lesz a már módosításra került Alapító Okirattal.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Dr. Sümegi Sándor bizottsági elnök: a Gondozási Központ Alapító Okirat módosításának
véleményezését szavazásra bocsátja:
A Szociális, Ifjúsági és Sport Bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta
az előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:
25/2007. (IV.17.) SZISB határozat
Tárgy: A Gondozási Központ Alapító Okirat módosításának véleményezése
Határozat
Ásotthalom Község Képviselő-testület Szociális, Ifjúsági és Sport Bizottsága 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: 2007. április 17.
Felelős: Dr. Sümegi Sándor bizottság elnöke
Határozatról értesül:
1.) Dr. Sümegi Sándor bizottság elnöke
2.) Petró Ferenc polgármester
3.) Dr. Keresztury Mónika jegyző
A Szociális, Ifjúsági és Sport Bizottság Ásotthalom Község
Képviselő-testületének, Település-, Vállalkozásfejlesztési és
Mezőgazdasági Bizottsággal, valamint Oktatási, Művelődési
és Egészségügyi Bizottságával közös 4.) napirendi pont
megtárgyalását 2007.április 17-én 1500 órakor megkezdi.
Kószó Tamás bizottsági tag megérkezik az ülésre, Dr. Sümegi Sándor bizottsági elnök
megállapítja, hogy az elnök és 5 fő bizottsági tag jelen van, az ülés határozatképes.
IV. napirendi pont
A Civil szervezetek tevékenységéről szóló tájékoztató véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 5. számú melléklete tartalmazza)
Dr. Sümegi Sándor bizottsági elnök: felkéri Petró Ferenc polgármestert, hogy
amennyiben kívánja egészítse ki az írásbeli előterjesztést
Petró Ferenc polgármester: a civil szerveztek vezetői megküldték a tájékoztatókat a
Hivatal részére, melyek az írásos anyagban szerepelnek. A civil szervezetek fontos
szerepet töltenek be a község életében a gyermekektől egészen a nyugdíjasokig.
Megjelentek az Európai Uniós pályázatok a civilek részére is, 90%-os támogatási aránnyal.
A pályázatok elkészítésében a Hivatal munkatársai igény szerint segítséget nyújtanak, ill.
hivatalos pályázatírók elérhetőségeit is rendelkezésre tudjuk bocsátani. A település lakói
nevében is köszönjük az elmúlt időszakban végzett munkájukat és további sikereket
kívánunk.
Kérdések, hozzászólások:
Petró Ferenc polgármester: az Ifjúsági Egyesület és az Ifjúsági Önkormányzat által
készített ifjúsági koncepció mikor kerülhet a Képviselő-testület elé?
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Sáricz Ilona ifjúsági referens: a június 13-ai testületi ülésen, mivel jelenleg a kiküldött
kérdőívek kiértékelése folyamatban van.
Dr. Sümegi Sándor bizottsági elnök: az Önkéntes Tűzoltóság tájékoztatójával
kapcsolatosan kérdezi, hogy minimális védőfelszerelést vásároltak, és ez elegendő-e a
működéshez?
Petró Ferenc polgármester: a Ruzsai Köztestületi Tűzoltósággal közösen végezzük ezt a
feladatot, és nekik rendelkezésükre állnak a szükséges eszközök. A riasztás is először
hozzájuk érkezik és Ők értesítik az Ásotthalmiakat.
Németh Attila Kht. ügyvezető: a védőruhának lejárt a kihordási ideje nem használható és
ezért kellett újat vásárolni. A bevetési csizmának párja .60.000,- Ft, védősisak melynek
68.500,- Ft a nettó ára, a bevetési ruhából 1 öltözet 250.000,- Ft. Pénzügyileg nehéz
helyzetben van az Önkéntes Tűzoltóság, és főként pályázati forrásból próbálja fenntartani
az egyesületet. Rádiót és kézi beszélőt kell venni, mivel a régi rossz minőségű és
használhatatlan, ezért mobiltelefonon kell kommunikálni.
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
Dr. Sümegi Sándor bizottsági elnök a Civil szervezetek tevékenységéről szóló tájékoztató
véleményezését szavazásra bocsátja:
A Szociális, Ifjúsági és Sport Bizottság 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta
az előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:
26/2007. (IV.17.) SZISB határozat
Tárgy: A Civil szervezetek tevékenységéről szóló tájékoztató véleményezése
Határozat
Ásotthalom Község Képviselő-testület Szociális, Ifjúsági és Sport Bizottsága 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: 2007. április 17.
Felelős: Dr. Sümegi Sándor bizottság elnöke
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Határozatról értesül:
1.) Dr. Sümegi Sándor bizottság elnöke
2.)Petró Ferenc polgármester
3.)Dr. Keresztury Mónika jegyző
A Szociális, Ifjúsági és Sport Bizottság Ásotthalom Község
Képviselő-testületének, Település-, Vállalkozásfejlesztési és
Mezőgazdasági
Bizottságával,
Oktatási,
Művelődési
és
Egészségügyi Bizottsága valamint Pénzügyi és Tulajdonosi
Bizottságával, közös 5) napirendi pont megtárgyalását 2007.
április 1520 órakor megkezdi.
Erdődi Károlyné bizottsági tag távozik az ülésről, Dr. Sümegi Sándor bizottsági elnök
megállapítja, hogy a bizottsági elnök és 4 fő bizottsági tag jelen van, az ülés
határozatképes
V. napirendi pont
Az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 6. számú melléklete tartalmazza)
Dr. Sümegi Sándor bizottsági elnök felkéri Petró Ferenc polgármestert, hogy amennyiben
kívánja egészítse ki írásbeli előterjesztését.
Petró Ferenc polgármester: Az írásos anyag részletesen bemutatja a 2006. évi
zárszámadás adatait, melyet Gajdánné Szathmári Mária könyvvizsgáló is javasol
elfogadásra.
Polner Frigyesné TVMB tag: Javasolta, hogy az előterjesztésben szereplő lakbér
hátralékosokkal szemben keményen fel kell lépni a megtérülések érdekében.
Petró Ferenc polgármester: A lakásbérleti szerződésekben szerepelnek a nemfizetés elleni
szankciók, először felszólítás, majd végső esetben a kiköltöztetés.
Polner Frigyesné TVMB tag: Kérdései, az iparűzési adó sorban kimutatott összegből,
várhatóan mennyi visszafizetendő rész keletkezik, valamint a gépjárműadó sorban lévő
összeg, milyen százalékos befizetést takar, ez a viszonylag kedvező összeg a törvényi
változás eredménye, vagy az adómorál javulása okozta?
Pontosításként elmondta, hogy a hitel az 1. számú mellékletben 154 mFt, azonban a
hitelállomány nem ennyi, mivel a 2. számú mellékletben látható a hitel visszafizetések
összege, amely 127m Ft, ennek különbözete a működési hitel állomány növekedése.
Petró Ferenc polgármester: az iparűzési adó tekintetében a kimutatott összeg részben
hamis képet is mutathat, hiszen a vállalkozások kiskapuként használják ezt a lehetőséget.
A gépjárműadó befizetéseknél a törvényi változás is benne van, de az adófizetési morál is
javult.

11
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
Dr. Sümegi Sándor bizottsági elnök: Az Önkormányzat 2006. évi pénzmaradvány
felhasználásáról szóló határozati javaslat véleményezését szavazásra bocsátja.
A A Szociális, Ifjúsági és Sport Bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta
a 2006. évi pénzmaradvány felhasználásáról szóló határozati javaslat véleményezését.
Dr. Sümegi Sándor bizottsági elnök: az Önkormányzat 2006. évi költségvetésének
végrehajtásáról szóló rendelet-tervezet véleményezését szavazásra bocsátja.
A Szociális, Ifjúsági és Sport Bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta
az Önkormányzat 2006. évi költségvetés végrehajtásáról és a keletkezett pénzmaradvány
felhasználásáról szóló rendelet-tervezet véleményezését és az alábbi határozatot hozta:
27/2007. (IV.17.) SZISB határozat
Tárgy: Az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásának véleményezése
Határozat
Ásotthalom Község Képviselő-testület, Szociális, Ifjúsági és Sport Bizottsága megtárgyalta
a tárgyi előterjesztést, és az alábbiak szerint dönt:

1.) A Bizottság az írásbeli előterjesztésben foglaltakkal egyetért és a 2006. évi
pénzmaradvány felhasználásáról szóló határozati javaslatot, valamint az
előterjesztett Ásotthalom Község Önkormányzat 2006. évi költségvetésének
végrehajtásáról, és a keletkezett pénzmaradvány felhasználásáról szóló rendelettervezetet alkalmasnak tartja, hogy azt a Képviselő-testület megvitassa, és
elfogadja.
2.) A Bizottság megbízza a Bizottság elnökét, hogy a Bizottsági határozatot
ismertesse a Képviselő-testülettel.
Határidő: 2007. április 17.
Felelős: Dr. Sümegi Sándor bizottság elnöke
Határozatról értesül:
1.) Dr Sümegi Sándor bizottság elnöke
2.) Petró Ferenc polgármester
3.) Dr. Keresztury Mónika jegyző
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A Szociális, Ifjúsági és Sport Bizottság Ásotthalom Község
Képviselő-testületének, Oktatási, Művelődési és Egészségügyi
Bizottságával,
a
Pénzügyi
és
Tulajdonosi
Bizottsággal,
Település-,
Vállalkozásfejlesztési
és
Mezőgazdasági
Bizottsággal,
közös
5.)
napirendi
pont
megtárgyalását
2007.április 17-én 1540órakor befejezte.

XI. napirendi pont
Egyebek
Egyéb kérdés, bejelentés nem volt.
Dr. Sümegi Sándor bizottsági tag megállapítja, hogy egyéb kérdés, bejelentés,
hozzászólás nem hangzott el és a Szociális, Ifjúsági és Sport Bizottság ülését 1540órakor
berekeszti.
Kmf.
Dr. Sümegi Sándor sk.
Szociális, Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke

Tóth Tímea sk.
jegyzőkönyv-vezető

