15/2008.(IX.16.)TVMB szám

Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének
Település-, Vállalkozásfejlesztési és Mezőgazdasági Bizottsága
15
2008. szeptember 16-án 19 órakor megtartott nyílt ülésének
napirendje

1.) A helyi vásárok és piacok tartásának rendjéről szóló rendelet megalkotásának
véleményezése
2.) A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételéről
szóló 1/2000.(I. 20.) számú rendelet módosítás véleményezése
3.) A közterületek használatáról szóló 14/2008.(IV.16.) rendelet módosítás véleményezése
4.) Az ÁSOTT-TELSZO Kht. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámoló véleményezése
5.) Az ÁSOTT-TELSZO Kht. aktuális pénzügyi helyzetéről szóló tájékoztató véleményezése
6.) „Az ÁSOTT-TELSZO Kht. Felügyelő Bizottsága jogállásának rendezése” című napirendi
pont véleményezése
7.) A külterületi hulladék elszállítás kapcsán az ÁSOTT-TELSZO Kht. és a Szegedi
Környezetgazdálkodási Közhasznú Társaság között létrejött szerződésről szóló tájékoztató
véleményezése
8.) A Homokhát TV 1 éves működéséről szóló tájékoztató véleményezése
9.) A 2008. évi közbeszerzési terv kiegészítésének véleményezése
10.) Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 19/2007.(VI.27.)
KT rendelet módosítás véleményezése
11.) Az idegenforgalmi adóról szóló 18/2000.(XI.23.) számú rendelet módosítás véleményezése
12.) „Bentlakásos intézmények korszerűsítése” címmel pályázat benyújtásának véleményezése
13.) Kiss Ferenc Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Napközi Otthonos
Óvoda infrastrukturális felújítására pályázat benyújtásának véleményezése
14.) „Óvodafejlesztés a fűtéskorszerűsítés vonatkozásában Ásotthalmon” című pályázat
módosításáról szóló 163/2008.(VIII.6.) KT határozat módosításának véleményezése
15.) A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosításának
véleményezése
16.) Egyéb bejelentések

Tartalomjegyzék

Szám

Tárgy

Old.sz.

107/2008.(IX.16.) TVMB hat. A

Település-,
Vállalkozásfejlesztési
és
Mezőgazdasági Bizottság 2008. szeptember 16-i
nyílt ülés napirendjének megállapítása

3.

108/2008.(IX.16.) TVMB hat. A helyi vásárok és piacok tartásának rendjéről szóló

rendelet megalkotásának véleményezése

6.

109/2008.(IX.16.) TVMB hat. A

települési szilárd hulladékkal kapcsolatos
közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló
1/2000.(I. 20.) számú rendelet módosítás
véleményezése

8.

110/2008.(IX.16.) TVMB hat. A közterületek használatáról szóló 14/2008.(IV.16.)

rendelet módosítás véleményezése

9.

111/2008.(IX.16.) TVMB hat. Az ÁSOTT-TELSZO Kht. I. félévi gazdálkodásáról

szóló beszámoló véleményezése

11.

112/2008.(IX.16.) TVMB hat. Az

ÁSOTT-TELSZO Kht. aktuális pénzügyi
helyzetéről szóló tájékoztató véleményezése

12.

113/2008.(IX.16.) TVMB hat. „Az ÁSOTT-TELSZO Kht. Felügyelő Bizottsága

jogállásának rendezése”
véleményezése

című

napirendi

pont
13.

114/2008.(IX.16.) TVMB hat. A

külterületi hulladék elszállítás kapcsán az
ÁSOTT-TELSZO
Kht.
és
a
Szegedi
Környezetgazdálkodási Közhasznú Társaság között
létrejött
szerződésről
szóló
tájékoztató
véleményezése

15.

115/2008.(IX.16.) TVMB hat. A Homokhát TV 1 éves működéséről szóló

tájékoztató véleményezése

16.

116/2008.(IX.16.) TVMB hat. A 2008. évi közbeszerzési terv kiegészítésének

véleményezése
117/2008.(IX.16.) TVMB hat Az

önkormányzat
vagyongazdálkodás
19/2007.(VI.27.)
KT
véleményezése

17.
vagyonáról
szabályairól
rendelet

és

a
szóló
módosítás

18.

118/2008.(IX.16.) TVMB hat Az idegenforgalmi adóról szóló 18/2000.(XI.23.)

számú rendelet módosítás véleményezése

19.

119/2008.(IX.16.) TVMB hat. „Bentlakásos intézmények korszerűsítése” címmel

pályázat benyújtásának véleményezése

21.
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Tárgy
Ferenc
Általános
Iskola,
Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény és Napközi Otthonos
Óvoda infrastrukturális felújítására pályázat
benyújtásának véleményezése

Old.sz.

120/2008.(IX.16.) TVMB hat. Kiss

a
fűtéskorszerűsítés
vonatkozásában Ásotthalmon” című pályázat
módosításáról
szóló
163/2008.(VIII.6.)
KT
határozat módosításának véleményezése

22.

121/2008.(IX.16.) TVMB hat. „Óvodafejlesztés

Homokháti Kistérség Többcélú Társulása
Társulási
Megállapodásának
módosításának
véleményezése

23.

122/2008.(IX.16.) TVMB hat. A

24.

Jegyzőkönyv
Készült Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének Település-,
Vállalkozásfejlesztési és Mezőgazdasági Bizottsága 2008. szeptember 16-án 1915 órakor
megtartott nyílt ülésén.
A bizottsági ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme
Jelen van: 5 fő; Babarczi Antal elnök, Dobák Sándor, Polner Frigyesné, Fröhlich András
és Túrú Tibor bizottsági tag
Távol maradt: 2 fő; Temesvári József és Farkas Mátyás bizottsági tag (távolmaradásukat
jelezték)
Tanácskozási joggal meghívottak: Petró Ferenc polgármester, Dr. Karsai Éva jegyző,
Dr. Csúcs Áron titkársági osztályvezető, Bálintné Mityók Szilvia
gazdálkodási ügyintéző, Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselőtestületének tagjai és intézményeinek vezetői, a Pénzügyi és Tulajdonosi
Bizottság tagjai, Gajdánné Szatmári Mára és
Dr.Czabay Ilona
könyvvizsgáló, Németh Attila ÁSOTT-TELSZO Kht. ügyvezetője, Varga
Jánosné és Ördögh Mihályné
ÁSOTT-TELSZO Kht. Felügyelő
Bizottsága tagajai, Dukai Félix Homokhát TV felelős szerkesztője, Bata
Ferenc Öttömös község polgármester, Szabó Ferenc Szegedi
Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezetője, Juhász Róbert belső
ellenőr.
Tanácskozási joggal jelen van: Fackelmann István alpolgármester, Dr. Karsai Éva
jegyző, Dr. Csúcs Áron titkársági osztályvezető, Bálintné Mityók Szilvia
gazdálkodási ügyintéző, Tóth István PTB tag, képviselő, Kiss Sándor és
Pőcze Levente képviselő valamennyi napirendi pont tárgyalásánál,
Tóthné Vas Gabriella PTB tag a 4-16.) napirendi pont tárgyalásánál,
Németh Attila ÁSOTT-TELSZO Kht. ügyvezetője a 4-7.) napirendi pont
tárgyalásánál.

Jegyzőkönyv-vezető: Kószóné Kószó Aranka általános ügyintéző

Babarczi Antal bizottsági elnök megnyitja a Település-, Vállalkozásfejlesztési és
Mezőgazdasági Bizottság ülését. Megállapítja, hogy az ülésen 2 fő bizottsági tag nem
jelent meg (Temesvári József és Farkas Mátyás távolmaradásukat előre jelezték), jelen van
a bizottsági elnök és 4 fő bizottsági tag, az ülés határozatképes.
A kiadott és a jegyzőkönyvhöz mellékelt (1.számú melléklet) meghívóban foglaltakat
módosítva a napirendi anyag kiküldése óta aktuálissá vált napirendi pontokkal, az alábbiak
szerint tesz javaslatot az ülés napirendjére:
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Az ülés napirendje:
1.) A helyi vásárok és piacok tartásának rendjéről szóló rendelet megalkotásának
véleményezése
Előadó: Dr. Karsai Éva jegyző
(Írásos előterjesztés.)
2.) A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételéről
szóló 1/2000.(I. 20.) számú rendelet módosítás véleményezése
Előadó: Dr. Karsai Éva jegyző
(Írásos előterjesztés.)
3.) A közterületek használatáról
véleményezése
Előadó: Dr. Karsai Éva jegyző

szóló

14/2008.(IV.16.)

rendelet

módosítás

(Írásos előterjesztés.)
4.) Az ÁSOTT-TELSZO Kht. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámoló véleményezése
Előadó: Németh Attila ügyvezető
(Írásos előterjesztés.)
5.) Az ÁSOTT-TELSZO Kht. aktuális pénzügyi helyzetéről szóló tájékoztató
véleményezése
Előadó: Németh Attila ügyvezető
(Írásos előterjesztés.)
6.) „Az ÁSOTT-TELSZO Kht. Felügyelő Bizottsága jogállásának rendezése” című
napirendi pont véleményezése
Előadó: Németh Attila ügyvezető
(Írásos előterjesztés.)
7.) A külterületi hulladék elszállítás kapcsán az ÁSOTT-TELSZO Kht. és a Szegedi
Környezetgazdálkodási Közhasznú Társaság között létrejött szerződésről szóló
tájékoztató véleményezése
Előadó: Németh Attila ügyvezető
(Írásos előterjesztés.)
8.) A Homokhát TV 1 éves működéséről szóló tájékoztató véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Írásos előterjesztés.)
9.) A 2008. évi közbeszerzési terv kiegészítésének véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Írásos előterjesztés.)
10.) Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló
19/2007.(VI.27.) KT rendelet módosítás véleményezése
Előadó: Dr. Karsai Éva jegyző
(Írásos előterjesztés.)
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11.) Az idegenforgalmi adóról szóló 18/2000.(XI.23.) számú rendelet módosítás
véleményezése
Előadó: Dr. Karsai Éva jegyző
(Írásos előterjesztés.)
12.)

„Bentlakásos intézmények korszerűsítése”
véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester

címmel

pályázat

benyújtásának

(Írásos előterjesztés.)
13.) Kiss Ferenc Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Napközi
Otthonos Óvoda infrastrukturális felújítására pályázat benyújtásának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Írásos előterjesztés.)
14.) „Óvodafejlesztés a fűtéskorszerűsítés vonatkozásában Ásotthalmon” című pályázat
módosításáról szóló 163/2008.(VIII.6.) KT határozat módosításának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Írásos előterjesztés.)
15.)

A Homokháti Kistérség Többcélú
módosításának véleményezése

Társulása

Társulási

Megállapodásának

Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Írásos előterjesztés.)
16.) Egyéb bejelentések

Elmondja, hogy a Település-, Vállalkozásfejlesztési és Mezőgazdasági Bizottság az ülés
1-3.) napirendi pontját önállóan, a 4-16.) napirendi pontját a Pénzügyi és Tulajdonosi
Bizottsággal közösen tárgyalja meg.
Az ülés napirendjére tett javaslatát szavazásra bocsátja.
A Település-, Vállalkozásfejlesztési és Mezőgazdasági Bizottság Babarczi Antal
bizottsági elnök javaslatát 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta és az alábbi
határozatot hozza:
107/2008.(IX.16.) TVMB határozat
Tárgy:

A Település-, Vállalkozásfejlesztési és Mezőgazdasági
szeptember 16-i nyílt ülés napirendjének megállapítása

Bizottság

2008.

Határozat
Ásotthalom
Község
Önkormányzata
Képviselő-testületének
Település-,
Vállalkozásfejlesztési és Mezőgazdasági Bizottsága (továbbiakban: Bizottság) egyetért
Babarczi Antal bizottsági elnök indítványával és az alábbiak szerint dönt:
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A Bizottság 2008. szeptember 16-án 1915 órakor nyílt ülést tart, melynek napirendjét az
alábbiak szerint állapítja meg:
1.) A helyi vásárok és piacok tartásának rendjéről szóló rendelet megalkotásának
véleményezése
Előadó: Dr. Karsai Éva jegyző
2.) A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező
igénybevételéről szóló 1/2000.(I. 20.) számú rendelet módosítás véleményezése
Előadó: Dr. Karsai Éva jegyző
3.) A közterületek használatáról
véleményezése
Előadó: Dr. Karsai Éva jegyző

szóló

14/2008.(IV.16.)

rendelet

módosítás

4.) Az ÁSOTT-TELSZO Kht. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámoló véleményezése
Előadó: Németh Attila ügyvezető
5.) Az ÁSOTT-TELSZO Kht. aktuális pénzügyi helyzetéről szóló tájékoztató
véleményezése
Előadó: Németh Attila ügyvezető
6.) „Az ÁSOTT-TELSZO Kht. Felügyelő Bizottsága jogállásának rendezése” című
napirendi pont véleményezése
Előadó: Németh Attila ügyvezető
7.) A külterületi hulladék elszállítás kapcsán az ÁSOTT-TELSZO Kht. és a Szegedi
Környezetgazdálkodási Közhasznú Társaság között létrejött szerződésről szóló
tájékoztató véleményezése
Előadó: Németh Attila ügyvezető
8.) A Homokhát TV 1 éves működéséről szóló tájékoztató véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
9.) A 2008. évi közbeszerzési terv kiegészítésének véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
10.) Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló
19/2007.(VI.27.) KT rendelet módosítás véleményezése
Előadó: Dr. Karsai Éva jegyző
11.) Az idegenforgalmi adóról szóló 18/2000.(XI.23.) számú rendelet módosítás
véleményezése
Előadó: Dr. Karsai Éva jegyző
12.) „Bentlakásos intézmények korszerűsítése”
véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester

címmel

pályázat

benyújtásának

13.) Kiss Ferenc Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Napközi
Otthonos Óvoda infrastrukturális felújítására pályázat benyújtásának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
14.) „Óvodafejlesztés a fűtéskorszerűsítés vonatkozásában Ásotthalmon” című pályázat
módosításáról szóló 163/2008.(VIII.6.) KT határozat módosításának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
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15.) A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának
módosításának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
16.) Egyéb bejelentések

A határozatról értesül:
1.) Babarczi Antal TVMB elnök
2.) Dr. Karsai Éva jegyző
3.) Petró Ferenc polgármester
4.) Irattár
I. Napirendi pont
A helyi vásárok és piacok tartásának rendjéről szóló rendelet megalkotásának

véleményezése
Előadó: Dr. Karsai Éva jegyző
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv 2. számú melléklete)

K é r d é s, h o z z á s z ó l á s:
Dobák Sándor bizottsági tag: Kérdése, hogy jelenleg ki az üzemeltető?
Dr. Karsai Éva jegyző: Augusztus 15-től a Településüzemeltetési és Műszaki Szolgálat
látja el a Piaccsarnok üzemeltetési feladatait.
Babarczi Antal bizottsági elnök: Kérdése, hogy a piacfelügyelő ad-e számlát, ill.
kötelező-e a számlaadás vagy elegendő a nyugta?
Dr. Karsai Éva jegyző: Igen, a piacfelügyelőnek kell számlát adni a helypénzről. A
piacfelügyelő más egyéb feladatokat is ellát, ezért nyugta helyett kéri a számlázást.
Babarczi Antal bizottsági elnök: Ha ezt jogszabály írja elő, akkor jó.
Dr. Karsai Éva jegyző: Nem jogszabályi kötelezettség, de kéri, hogy így legyen. A
piacfelügyelőnek az egyéb feladataival kapcsolatban is vannak elszámolási kötelezettségei,
ezért a számlázással egyszerűbb az elszámoltatása.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, Babarczi Antal bizottsági elnök javasolja, hogy a
Bizottság a helyi vásárok és piacok tartásának rendjéről szóló rendelet megalkotására
vonatkozó előterjesztés Képviselő-testület által történő megvitatását és elfogadását
támogassa.
Javaslatát szavazásra bocsátja.
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A Település-, Vállalkozásfejlesztési és Mezőgazdasági Bizottság a javaslattal egyetért és 5
igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:
108/2008.(IX.16.)TVMB határozat
Tárgy: A helyi vásárok és piacok tartásának rendjéről szóló rendelet megalkotásának
véleményezése
Határozat
Ásotthalom
Község
Önkormányzata
Képviselő-testületének
Település-,
Vállalkozásfejlesztési és Mezőgazdasági Bizottsága (továbbiakban: Bizottság) Dr. Karsai
Éva jegyző tárgyi előterjesztését véleményezte és az alábbi határozatot hozza:
1.) A Bizottság egyetért az írásbeli előterjesztésben foglaltakkal, és alkalmasnak
tartja, hogy azt a Képviselő-testület megvitassa, és e l f o g a d j a .
2.) A Bizottság megbízza a Bizottság elnökét, hogy a Bizottsági határozatot ismertesse
a Képviselő-testülettel.
Határidő: 2008. szeptember 17.
Felelős: Babarczi Antal TVMB elnök
A határozatról értesülnek:
1.)
2.)
3.)
4.)

Babarczi Antal TVMB elnök
Dr. Karsai Éva jegyző
Petró Ferenc polgármester
Irattár

II. Napirendi pont
A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételéről
szóló 1/2000.(I. 20.) számú rendelet módosítás véleményezése
Előadó: Dr. Karsai Éva jegyző
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv 3. számú melléklete)
Dr. Karsai Éva jegyző: Kiegészítésében elmondja, hogy egyeztetett a Szegedi
Környezetgazdálkodási Kht-val és a rendelet-tervezetben foglaltakkal egyetértenek. Az
ÁSOTT-TELSZO Kht-t már ÁSOTT-TELSZO Nonprofit Kft-ként szerepeltette a rendelettervezetbe, nem számolva a változás Cégbírósági bejegyzésének késével. Javasolja ezért,
hogy a rendelet hatályba lépésének ideje 2008. november 1. legyen és a 6. § (1) bekezdését
ennek megfelelően módosítsák, várhatóan a cégbejegyzés addig megtörténik.
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K é r d é s, h o z z á s z ó l á s:
Babarczi Antal bizottsági elnök: Egyetért azzal, hogy a jövőben megszűnik a lomtalanítás,
de ezzel a karácsonyfa elszállítása is megszűnik, azt a lakosoknak maguknak kell kivinni a
hulladékudvarba.
Dr. Karsai Éva jegyző: A Rendelet mellékletét képező, Szegedi Környezetgazdálkodási
Kht-val 2000-ben kötött Közszolgáltatási Szerződésben az szerepelt, hogy a hulladékudvar
átadásáig évente két alkalommal térítésmentesen elvégzik a lomtalanítást. A Szegedi
Környezetgazdálkodási Kht-val az egyeztetések folyamatban vannak, novemberben fognak
egyeztetni a régi Közszolgáltatási Szerződés átdolgozásáról, mivel annak több pontja is a
régi szeméttelepre vonatkozik. Akkor megpróbálnak megoldást találni a karácsonyfa
elszállítására is, a jelenlegi Közszolgáltatási Szerződés alapján erre nincs lehetőség.
Dobák Sándor bizottsági tag: Már korábbi ülésen is jelezte, hogy a hulladékudvarhoz
vezető úton helyezzenek ki jelzőtáblát, mert sokan nem tudják hol található.
Dr. Karsai Éva jegyző: Az ÁSOTT-TELSZO Kht. nem készítette el, ezeket a táblákat,
ezért már intézkedett a táblák elkészítése és kihelyezése tekintetében.
Dobák Sándor bizottsági tag: A hulladékudvar ugyan elkészült, de még mindig vannak
olyan hulladék, amelyek elhelyezésére nincs lehetőség. A Pékségben keletkező zsíros
papírhulladékot a tulajdonos még mindig nem tudja itt helyben a megfelelő helyre
elszállítani, mert a hulladékudvarban sem veszik át.
Dr. Karsai Éva jegyző: A hulladékudvarba beszállítható hulladékok köre meghatározott.
Javasolja, hogy a Pékség tulajdonosa forduljon a Környezetgazdálkodási Kht-hoz a
problémájával, biztos tudnak megoldást találni.
Poner Frigyesné bizottsági tag: Az a probléma, hogy a régi szeméttelepre még mindig
szállítanak hulladékot.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, Babarczi Antal bizottsági elnök az elhangzottak alapján
szavazásra bocsát a rendelet-tervezet 6. § (1) bekezdésében foglaltak módosítását az
alábbiak szerint:
„(1) E rendelet 2008. november 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit ettől az
időponttól kell alkalmazni.”
A Bizottság a javaslattal egyetért és 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta.
Babarczi Antal bizottsági elnök az előzőekben elfogadott módosítással együtt javasolja,
hogy a Bizottság a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező
igénybevételéről szóló 1/2000.(I. 20.) számú rendelet módosítás Képviselő-testület által
történő megvitatását és elfogadását támogassa.
Javaslatát szavazásra bocsátja.
A Település-, Vállalkozásfejlesztési és Mezőgazdasági Bizottság a javaslattal egyetért és 5
igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:
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109/2008.(IX.16.)TVMB határozat
Tárgy:

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

Ásotthalom
Község
Önkormányzata
Képviselő-testületének
Település-,
Vállalkozásfejlesztési és Mezőgazdasági Bizottsága (továbbiakban: Bizottság) Dr. Karsai
Éva jegyző előterjesztését véleményezte és az alábbi határozatot hozza:
1.) A Bizottság az írásbeli előterjesztésben foglaltakkal egyetért.
2.) A Bizottság a rendelet-tervezet 6. § (1) bekezdését az alábbiak szerint javasolja
módosítani:
„(1) E rendelet 2008. november 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit ettől az
időponttól kell alkalmazni.”
3.) A Bizottság a módosító javaslattal együtt e l f o g a d j a az írásbeli előterjesztést és
alkalmasnak tartja arra, hogy azt a Képviselő-testület m e g v i t a s s a és a
rendeletet megalkossa.
4.) A Bizottság megbízza a Bizottság elnökét, hogy a Bizottsági határozatot
ismertesse a Képviselő-testülettel.

Határidő: 2008. szeptember 17.
Felelős: Babarczi Antal TVMB elnök
A határozatról értesülnek:
1.)
2.)
3.)
4.)

Babarczi Antal TVMB elnök
Dr. Karsai Éva jegyző
Petró Ferenc polgármester
Irattár

III. Napirendi pont
A közterületek használatáról szóló 14/2008.(IV.16.) rendelet módosítás véleményezése
Előadó: Dr. Karsai Éva jegyző
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv 4. számú melléklete)
Dr. Karsai Éva jegyző: Kiegészítésében elmondja, hogy e rendelet-tervezet tekintetében is
javasolja, hogy a hatályba lépés ideje 2008. november 1. legyen és a 2. §-ban foglaltakat
ennek megfelelően módosítsák, ugyancsak az ÁSOTT-TELSZO Nonprofit Kft.
cégbejegyzésének késése miatt.

9

Kérdés, hozzászólás nem volt, Babarczi Antal bizottsági elnök az elhangzottak alapján
szavazásra bocsát a rendelet-tervezet 2. §-ban foglaltak módosítását az alábbiak szerint:
„E rendelet 2008. november 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit
ettől az időponttól kell alkalmazni.”
A Bizottság a javaslattal egyetért és 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta.
Babarczi Antal bizottsági elnök szavazásra bocsátja, hogy a Bizottság támogassa a
közterületek használatáról szóló 14/2008.(IV.16.) rendelet módosítás Képviselő-testület
által történő megvitatását és elfogadását.
A Település-, Vállalkozásfejlesztési és Mezőgazdasági Bizottság a javaslattal egyetért és
5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:
110/2008.(IX.16.)TVMB határozat
Tárgy: A közterületek használatáról szóló 14/2008.(IV.16.) rendelet módosítás
véleményezése
Határozat
Ásotthalom
Község
Önkormányzata
Képviselő-testületének
Település-,
Vállalkozásfejlesztési és Mezőgazdasági Bizottsága (továbbiakban: Bizottság) Dr. Karsai
Éva jegyző tárgyi előterjesztését véleményezte és az alábbi határozatot hozza:
1.) A Bizottság az írásbeli előterjesztésben foglaltakkal egyetért.
2.) A Bizottság a rendelet-tervezet 2. §-ban foglaltakat az alábbiak szerint javasolja
módosítani:
„E rendelet 2008. november 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit ettől az
időponttól kell alkalmazni.”
3.) A Bizottság a módosító javaslattal együtt e l f o g a d j a az írásbeli előterjesztést és
alkalmasnak tartja arra, hogy azt a Képviselő-testület m e g v i t a s s a és a
rendeletet megalkossa.
4.)A Bizottság megbízza a Bizottság elnökét, hogy a Bizottsági határozatot
ismertesse a Képviselő-testülettel.
Határidő: 2008. szeptember 17.
Felelős: Babarczi Antal TVMB elnök
A határozatról értesülnek:
1.)
2.)
3.)
4.)

Babarczi Antal TVMB elnök
Dr. Karsai Éva jegyző
Petró Ferenc polgármester
Irattár
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A Település-, Vállalkozásfejlesztési és Mezőgazdasági Bizottság az ülés következő 4-16.)
napirendi pontját a Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottsággal közösen tárgyalja meg.
Az üléshez csatlakozik Németh Attila ÁSOTT-TELSZO Kht. ügyvezetője és Tóthné Vas
Gabriella PTB tag.
IV. Napirendi pont
Az ÁSOTT-TELSZO Kht. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámoló véleményezése
Előadó: Németh Attila ügyvezető
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv 5. számú melléklete)

Németh Attila ügyvezető: Kiegészítésében elmondja, hogy a Könyvvizsgáló Asszony a
Kht. gazdálkodását az augusztus 31. állapot szerint átvizsgálta, a holnapi testületi ülésen
elmondja majd az előterjesztéssel kapcsolatos kiegészítését, véleményét. Az augusztusi
rendkívüli üléseken már tárgyaltak a Kht. I. félévi gazdálkodásáról, az adatok azóta nem
változtak.
K é r d é s, h o z z á s z ó l á s:
Dr. Karsai Éva jegyző: Kérdése, hogy az Ügyvezető a Kht. szállítói kötelezettségei, a
tartozások rendezése ügyében milyen intézkedéseket tett, milyen ütemezésben, milyen
határidővel kerülnek kifizetésre? Továbbá az előterjesztésben az 5.057.138,- Ft összegű
önkormányzati megrendelések alatt mi értendő, ha az nem tartalmazza az 1,1 millió forint
és 4,6 millió forint összegű szerződés-tervezetet?
Németh Attila ügyvezető: Válaszában elmondja, hogy a Kht. 2007. évi szállítói
kötelezettsége 2.415.000,- Ft volt, mely összeg ma már lényegesen kevesebb. A nagyobb
szállítók kifizetésre kerültek. A 2007. évről fennmaradt tartozások többsége az
Önkormányzat felé van, súlyadó, iparűzési adó hátralék, mely rendeződött. Az elmúlt
időszakban a 2008. évi tartozások is többnyire kifizetésre kerültek. Ha a Kht. megkapná a
1,1 millió forintot, akkor a nagyon sürgős szállítói tartozások is rendezhetők lennének. A
szállítói tartozásoknak kamatköltsége is van, melyek a mérleg készítésekor mutatkozni fog.
A Kht. kimutatása szerint az 5.057.138,- Ft a tavalyi és az idei – eddig nem látszódó –
plusz kiadások június 30-ig, mely összeg ma már 6,17 millió forint.
Tóth István PTB tag: Kérdése, hogy a késedelmes szállítói tartozás kamatát ki határozza
meg, vagy milyen alapon kell fizetni?
Németh Attila ügyvezető: A legtöbb szállító által kiállított számla már tartalmazza, hogy
az áru ki nem fizetéséig az áru a szállítóé és határidőn túli fizetés esetén a jegybanki kamat
kétszeresét számítja fel.
Polner Frigyesné PTB elnök, TVMB tag: Kérdése, hogy július hónapban kifizetésre
kerülő 911 e forint mit tartalmaz?
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Németh Attila ügyvezető: Júliusban a DÉMÁSZ-nak 143 e Ft, könyvvizsgáló megbízási
díja 75 e Ft, programfrissítésre 18 e Ft, Határmenti Bt-nek 131 e Ft, Vízműnek 528 e Ft és
több egyéb kisebb tétel került kifizetésre.
Polner Frigyesné PTB elnök, PTB tag: A DÉMÁSZ-nak végzett gallyazási munkákért
megkapta-e a Kht. a pénzt.
Németh Attila ügyvezető: Igen, a DÉMÁSZ átutalta a pénzt.
Több kérdés, hozzászólás nem volt Babarczi Antal TVMB elnök javasolja, hogy a
Bizottság támogassa az ÁSOTT-TELSZO Kht. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámoló
Képviselő-testület által történő megvitatását és elfogadását, melyet szavazásra bocsát.
A Település-, Vállalkozásfejlesztési és Mezőgazdasági Bizottság a javaslattal egyetért és 5
igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:
111/2008.(IX.16.)TVMB határozat
Tárgy: Az ÁSOTT-TELSZO Kht. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámoló
véleményezése
Határozat
Ásotthalom
Község
Önkormányzata
Képviselő-testületének
Település-,
Vállalkozásfejlesztési és Mezőgazdasági Bizottsága (továbbiakban: Bizottság) Németh
Attila ügyvezető polgármester tárgyi előterjesztését véleményezte, és az alábbi határozatot
hozza:
1.) A Bizottság egyetért az írásbeli előterjesztésben foglaltakkal, és alkalmasnak
tartja, hogy azt a Képviselő-testület megvitassa, és e l f o g a d j a .
2.) A Bizottság megbízza a Bizottság elnökét, hogy a Bizottsági határozatot ismertesse
a Képviselő-testülettel.
Határidő: 2008. szeptember 17.
Felelős: Babarczi Antal TVMB elnök

A határozatról értesülnek:
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)

Babarczi Antal TVMB elnök
Németh Attila ügyvezető
Petró Ferenc polgármester
Dr. Karsai Éva jegyző
Irattár
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V. Napirendi pont
Az ÁSOTT-TELSZO
véleményezése

Kht.

aktuális

pénzügyi

helyzetéről

szóló

tájékoztató

Előadó: Németh Attila ügyvezető
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv 6. számú melléklete)

Kérdés, hozzászólás nem volt, Babarczi Antal TVMB elnök javasolja, hogy a Bizottság
támogassa az ÁSOTT-TELSZO Kht. aktuális pénzügyi helyzetéről szóló tájékoztató
Képviselő-testület által történő megvitatását és a határozati javaslat elfogadását, melyet
szavazásra bocsát.
A Település-, Vállalkozásfejlesztési és Mezőgazdasági Bizottság a javaslattal egyetért és
5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:
112/2008.(IX.16.)TVMB határozat
Tárgy: Az ÁSOTT-TELSZO Kht. aktuális pénzügyi helyzetéről szóló tájékoztató
véleményezése
Határozat
Ásotthalom
Község
Önkormányzata
Képviselő-testületének
Település-,
Vállalkozásfejlesztési és Mezőgazdasági Bizottsága (továbbiakban: Bizottság) Németh
Attila ügyvezető tárgyi előterjesztését véleményezte, és az alábbi határozatot hozza:
1.) A Bizottság egyetért az írásbeli előterjesztésben foglaltakkal, és alkalmasnak
tartja, hogy azt a Képviselő-testület megvitassa, és e l f o g a d j a .
2.) A Bizottság megbízza a Bizottság elnökét, hogy a Bizottsági határozatot ismertesse
a Képviselő-testülettel.
Határidő: 2008. szeptember 17.
Felelős: Babarczi Antal TVMB elnök

A határozatról értesülnek:
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)

Babarczi Antal TVMB elnök
Németh Attila ügyvezető
Petró Ferenc polgármester
Dr. Karsai Éva jegyző
Irattár
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VI. Napirendi pont
„Az ÁSOTT-TELSZO Kht. Felügyelő Bizottsága jogállásának rendezése” című
napirendi pont véleményezése
Előadó: Németh Attila ügyvezető
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv 7. számú melléklete)

K é r d é s, h o z z á s z ó l á s:
Dr. Karsai Éva jegyző: Tekintettel arra, hogy az ÁSOTT-TELSZO Kht. átalakulásának
cégbejegyzése folyamatban van, javasolja az előterjesztett határozati javaslatban a
végrehajtás határidejét ezzel összhangban módosítani. A határidő az Ásott-Telszo Kht.
Nonprofit Kft.-vé történő átalakulásának cégbírósági bejegyzését követő nap legyen.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, Babarczi Antal TVMB elnök az elhangzottak alapján
szavazásra bocsát a határozati javaslat határidejére vonatkozó módosítást az alábbiak
szerint:
„Határidő: az Ásott-Telszo Kht. Nonprofit Kft.-vé történő
átalakulásának cégbírósági bejegyzését követő nap”
A Bizottság a javaslattal egyetért és 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta
Babarczi Antal TVMB elnök az előzőekben elfogadott módosítással együtt javasolja, hogy
a Bizottság támogassa „Az ÁSOTT-TELSZO Kht. Felügyelő Bizottsága jogállásának
rendezése” című napirendi pont Képviselő-testület által történő megvitatását és a határozati
javaslat elfogadását, melyet szavazásra bocsát.
A Település-, Vállalkozásfejlesztési és Mezőgazdasági Bizottság a javaslattal egyetért és
5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
113/2008.(IX.16.)TVMB határozat
Tárgy: „Az ÁSOTT-TELSZO Kht. Felügyelő Bizottsága jogállásának rendezése” című
napirendi pont véleményezése
Határozat
Ásotthalom
Község
Önkormányzata
Képviselő-testületének
Település-,
Vállalkozásfejlesztési és Mezőgazdasági Bizottsága (továbbiakban: Bizottság) Németh
Attila ügyvezető tárgyi előterjesztését véleményezte, és az alábbi határozatot hozza:
1.) A Bizottság az írásbeli előterjesztésben foglaltakkal egyetért.
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2.) A Bizottság a határozati javaslat végrehajtására vonatkozó határidőt az alábbiak
szerint javasolja módosítani:
„Határidő: az Ásott-Telszo Kht. Nonprofit Kft.-vé történő
átalakulásának cégbírósági bejegyzését követő nap”
3.) A Bizottság a módosító javaslattal együtt e l f o g a d j a az írásbeli előterjesztést és
alkalmasnak tartja arra, hogy azt a Képviselő-testület m e g v i t a s s a és
elfogadja.
4.) A Bizottság megbízza a Bizottság elnökét, hogy a Bizottsági határozatot
ismertesse a Képviselő-testülettel.
Határidő: 2008. szeptember 17.
Felelős: Babarczi Antal TVMB elnök

A határozatról értesülnek:
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)

Babarczi Antal TVMB elnök
Németh Attila ügyvezető
Petró Ferenc polgármester
Dr. Karsai Éva jegyző
Irattár

VII. Napirendi pont
A külterületi hulladék elszállítás kapcsán az ÁSOTT-TELSZO Kht. és a Szegedi
Környezetgazdálkodási Közhasznú Társaság között létrejött szerződésről szóló
tájékoztató véleményezése
Előadó: Németh Attila ügyvezető
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv 8. számú melléklete)
Németh Attila ügyvezető: Kiegészítésében elmondja, hogy egyeztetett a Szegedi
Környezetgazdálkodási Kht-val a külterületi hulladékgyűjtésre 2008. december 31-ig
érvényes szerződés határidő előtti felmondása tekintetében. Elfogadhatónak tartják a
felmondást, de kérik, hogy legalább egy hónappal előbb jelezzék azt. Az ÁSOTT-TELSZO
Kht. értékesítését ez a szerződés nem befolyásolja.
Kérdés, hozzászólás nem volt, Babarczi Antal TVMB elnök szavazásra bocsátja, hogy a
Bizottság támogassa a külterületi hulladék elszállítás kapcsán az ÁSOTT-TELSZO Kht.
és a Szegedi Környezetgazdálkodási Közhasznú Társaság között létrejött szerződésről
szóló tájékoztató Képviselő-testület által történő megvitatását és elfogadását.
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A Település-, Vállalkozásfejlesztési és Mezőgazdasági Bizottság a javaslattal egyetért és
5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:
114/2008.(IX.16.)TVMB határozat
Tárgy: A külterületi hulladék elszállítás kapcsán az ÁSOTT-TELSZO Kht. és a Szegedi
Környezetgazdálkodási Közhasznú Társaság között létrejött szerződésről szóló
tájékoztató véleményezése
Határozat
Ásotthalom
Község
Önkormányzata
Képviselő-testületének
Település-,
Vállalkozásfejlesztési és Mezőgazdasági Bizottsága (továbbiakban: Bizottság) Németh
Attila ügyvezető tárgyi előterjesztését véleményezte, és az alábbi határozatot hozza:
1.) A Bizottság egyetért az írásbeli előterjesztésben foglaltakkal, és alkalmasnak
tartja, hogy azt a Képviselő-testület megvitassa, és e l f o g a d j a .
2.) A Bizottság megbízza a Bizottság elnökét, hogy a Bizottsági határozatot ismertesse
a Képviselő-testülettel.
Határidő: 2008. szeptember 17.
Felelős: Babarczi Antal TVMB elnök

A határozatról értesülnek:
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)

Babarczi Antal TVMB elnök
Németh Attila ügyvezető
Petró Ferenc polgármester
Dr. Karsai Éva jegyző
Irattár

VIII. Napirendi pont
A Homokhát TV 1 éves működéséről szóló tájékoztató véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv 9. számú melléklete)

Fackelmann István alpolgármester: Kiegészítésében elmondja, hogy a Homokhát TV
Szerkesztősége készen áll a kéréseik teljesítésére és az igények szerint összeállítani a
műsorokat. A testületi ülésen részt vesz a Homokhát TV felelős szerkesztője, lehet majd
kérdéseket feltenni, melyekre választ fog adni.
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K é r d é s, h o z z á s z ó l á s:
Babarczi Antal TVMB elnök, PTB tag: Hiányolja, hogy a Homokhát TV az adások
közvetítésével mindig késésben van. Egy-egy elkészített műsor elveszti az aktualitását,
mire adásba kerül.
Több kérdés, hozzászólás nem volt Babarczi Antal TVMB elnök szavazásra bocsátja, hogy
a Bizottság támogassa a Homokhát TV 1 éves működéséről szóló tájékoztató Képviselőtestület által történő megvitatását és elfogadását.
A Település-, Vállalkozásfejlesztési és Mezőgazdasági Bizottság a javaslattal nem értett
egyet és 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
115/2008.(IX.16.)TVMB határozat
Tárgy: A Homokhát TV 1 éves működéséről szóló tájékoztató véleményezése
Határozat
Ásotthalom
Község
Önkormányzata
Képviselő-testületének
Település-,
Vállalkozásfejlesztési és Mezőgazdasági Bizottsága (továbbiakban: Bizottság) Petró
Ferenc polgármester tárgyi előterjesztését véleményezte, és az alábbi határozatot hozza:
1.) A Bizottság egyetért az írásbeli előterjesztésben foglaltakkal, és alkalmasnak
tartja, hogy azt a Képviselő-testület megvitassa, és e l f o g a d j a .
2.) A Bizottság megbízza a Bizottság elnökét, hogy a Bizottsági határozatot ismertesse
a Képviselő-testülettel.

Határidő: 2008. szeptember 17.
Felelős: Babarczi Antal TVMB elnök

A határozatról értesülnek:
1.)
2.)
3.)
4.)

Babarczi Antal TVMB elnök
Petró Ferenc polgármester
Dr. Karsai Éva jegyző
Irattár
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IX. Napirendi pont
A 2008. évi közbeszerzési terv kiegészítésének véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv 10. számú melléklete)

Fackelmann István alpolgármester: Kiegészítésében elmondja, hogy a társulásban
fenntartott öttömösi iskola 20 millió forint támogatást nyert korszerűsítésre. Öttömös
Község Önkormányzata kérte, hogy a közbeszerzési eljárás folytassák le, ezért kell most a
2008. évi közbeszerzési tervet kiegészíteni.
Kérdés, hozzászólás nem volt, Babarczi Antal TVMB elnök szavazásra bocsátja, hogy a
Bizottság támogassa a 2008. évi közbeszerzési terv kiegészítésére vonatkozó előterjesztés
Képviselő-testület által történő megvitatását és elfogadását.
A Település-, Vállalkozásfejlesztési és Mezőgazdasági Bizottság a javaslattal egyetért és
5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:
116/2008.(IX.16.)TVMB határozat
Tárgy: A 2008. évi közbeszerzési terv kiegészítésének véleményezése
Határozat
Ásotthalom
Község
Önkormányzata
Képviselő-testületének
Település-,
Vállalkozásfejlesztési és Mezőgazdasági Bizottsága (továbbiakban: Bizottság) Petró
Ferenc polgármester tárgyi előterjesztését véleményezte, és az alábbi határozatot hozza:
1.) A Bizottság egyetért az írásbeli előterjesztésben foglaltakkal, és alkalmasnak
tartja, hogy azt a Képviselő-testület megvitassa, és e l f o g a d j a .
2.) A Bizottság megbízza a Bizottság elnökét, hogy a Bizottsági határozatot ismertesse
a Képviselő-testülettel.
Határidő: 2008. szeptember 17.
Felelős: Babarczi Antal TVMB elnök

A határozatról értesülnek:
1.)
2.)
3.)
4.)

Babarczi Antal TVMB elnök
Petró Ferenc polgármester
Dr. Karsai Éva jegyző
Irattár
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X. Napirendi pont
Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás
19/2007.(VI.27.) KT rendelet módosítás véleményezése

szabályairól

szóló

Előadó: Dr. Karsai Éva jegyző
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv 11. számú melléklete)

Kérdés, hozzászólás nem volt, Babarczi Antal TVMB elnök szavazásra bocsátja, hogy a
Bizottság támogassa az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól
szóló 19/2007.(VI.27.) KT rendelet módosítás Képviselő-testület által történő megvitatását
és elfogadását.
A Település-, Vállalkozásfejlesztési és Mezőgazdasági Bizottság a javaslattal egyetért és
5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:
117/2008.(IX.16.)TVMB határozat
Tárgy: Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló
19/2007.(VI.27.) KT rendelet módosítás véleményezése
Határozat
Ásotthalom
Község
Önkormányzata
Képviselő-testületének
Település-,
Vállalkozásfejlesztési és Mezőgazdasági Bizottsága (továbbiakban: Bizottság) Dr. Karsai
Éva jegyző tárgyi előterjesztését véleményezte, és az alábbi határozatot hozza:
1.) A Bizottság egyetért az írásbeli előterjesztésben foglaltakkal, és alkalmasnak
tartja, hogy azt a Képviselő-testület megvitassa, és e l f o g a d j a .
2.) A Bizottság megbízza a Bizottság elnökét, hogy a Bizottsági határozatot ismertesse
a Képviselő-testülettel.
Határidő: 2008. szeptember 17.
Felelős: Babarczi Antal TVMB elnök

A határozatról értesülnek:
1.)
2.)
3.)
4.)

Babarczi Antal TVMB elnök
Dr. Karsai Éva jegyző
Petró Ferenc polgármester
Irattár
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XI. Napirendi pont
Az idegenforgalmi adóról szóló 18/2000.(XI.23.) számú rendelet módosítás
véleményezése
Előadó: Dr. Karsai Éva jegyző
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv 12. számú melléklete)

Dr. Karsai Éva jegyző: Kiegészítésében elmondja, hogy az idegenforgalmi adóról szóló
rendelet módosításával központi jogszabálynak tesznek eleget. Folyamatban van a
magánszemélyek kommunális adójáról, valamint a talajterhelési díjról szóló helyi rendelet
módosítása, ill. teljesen új rendelet készítése, melyek a közmeghallgatásra kerülnek
beterjesztésre. Ennek oka, hogy a jelenleg hatályos központi jogszabályokban foglaltaknak
megfeleljenek, 2009. január 1-től lépnének hatályba. Mindkét rendelet-tervezetet
véleményeztetés céljából előzetesen a Közigazgatási Hivatalhoz már megküldte. A holnapi
testületi ülésen bemutatja a két új adóügyi ügyintézőt és a képviselők rövid szóbeli
tájékoztatást is kapnak a helyi adók jelenlegi állapotáról.
Babarczi Antal TVMB elnök szavazásra bocsátja, hogy a Bizottság támogassa az
idegenforgalmi adóról szóló 18/2000.(XI.23.) számú rendelet módosítására vonatkozó
előterjesztés Képviselő-testület által történő megvitatását és elfogadását.
A Település-, Vállalkozásfejlesztési és Mezőgazdasági Bizottság a javaslattal egyetért és
5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:
118/2008.(IX.16.)TVMB határozat
Tárgy: Az idegenforgalmi adóról szóló 18/2000.(XI.23.) számú rendelet módosítás
véleményezése
Határozat
Ásotthalom
Község
Önkormányzata
Képviselő-testületének
Település-,
Vállalkozásfejlesztési és Mezőgazdasági Bizottsága (továbbiakban: Bizottság) Dr. Karsai
Éva jegyző tárgyi előterjesztését véleményezte, és az alábbi határozatot hozza:
1.) A Bizottság egyetért az írásbeli előterjesztésben foglaltakkal, és alkalmasnak
tartja, hogy azt a Képviselő-testület megvitassa, és e l f o g a d j a .
2.) A Bizottság megbízza a Bizottság elnökét, hogy a Bizottsági határozatot ismertesse
a Képviselő-testülettel.
Határidő: 2008. szeptember 17.
Felelős: Babarczi Antal TVMB elnök
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A határozatról értesülnek:
1.)
2.)
3.)
4.)

Babarczi Antal TVMB elnök
Dr. Karsai Éva jegyző
Petró Ferenc polgármester
Irattár

XII. Napirendi pont
„Bentlakásos intézmények
véleményezése

korszerűsítése”

címmel

pályázat

benyújtásának

Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv 13. számú melléklete)

Fackelmann István alpolgármester: Kiegészítésében elmondja, hogy pályázatot
nyújtanának be a bentlakásos intézmények korszerűsére, melynek költsége 40 millió
forint. A beruházás költsége 94%-ban megpályázható, melyhez 6 % saját forrást kell
biztosítani. A beruházás 2009. márciusban kezdődne el.
K é r d é s, h o z z á s z ó l á s:
Babarczi Antal TVMB elnök, PTB tag: Kérdése, hogy a pályázati támogatásból milyen
korszerűsítést terveznek a Gondozási Központnál?
Dr. Karsai Éva jegyző: A Gondozási Központnál a legnagyobb probléma, hogy az Idősek
Otthona nem kap határozatlan időre szóló működési engedélyt. A helyszíni ellenőrzések
során mindig az épület hiányosságait állapítják meg. Mindig halogatták a pályázat
benyújtását, pedig a beruházás megvalósításával jogszabályi kötelezettségeiknek tesznek
eleget. Az eddig benyújtott pályázatokból adódóan a 2009. évi költségvetést fogja terhelni
a Könyvtárra, a Polgármesteri Hivatal akadálymentesítésére, az Egészségházra, a
közösségi terek kialakítására, az Iskola felújítására benyújtott pályázatokhoz szükséges
saját forrás összege. Összességében ez olyan nagy összeg, mellyel az Önkormányzat jövő
évi költségvetése nem terhelhető. Ismerve az Önkormányzat jelenlegi pénzügyi helyzetét
és hitelkonstrukcióját, még rövid lejáratú hitel felvételére sem lát esélyt. Ezért a
költségvetési koncepcióba a jelenlegi pályázathoz szükséges saját forrás összegének
betervezése sem lehetséges. Az intézmény felújítása nagyon fontos lenne, ezért a pályázati
támogatás igénybevételéhez szükséges 2,4 millió forint önerő biztosítására azt javasolja,
hogy valamely eddig benyújtott pályázatot ha szükséges lesz, vonják vissza, vagy ne
kössék meg a támogatási szerződést. Az Egészségházra és a közösségi terek kialakítására
benyújtott pályázatokkal kapcsolatban már egyeztetett, és most már biztos, hogy
a
pályázatok elbírálása 2009-ben lesz. Fel kell készülni a pályázatok átütemezésére is, ezért
nagyon fontos, hogy a pályázatok megírása hogyan történik.
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Polner Frigyesné PTB elnök, TVMB tag: Véleménye szerint a Gondozási Központ
korszerűsítésének nagyobb prioritást kell biztosítani, mint a közösségi terek kialakításának.
Amikor ezek pályázatáról döntöttek, akkor is felvetődött, hogy a későbbiekben lehet a
beruházás költségét csökkenteni, vagy kérhetik a beruházások átütemezését is.
Kiss Sándor képviselő: A pályázatokkal csak az a problémája, hogy nem gondolnak a
későbbi üzemeltetés költségére, melyet majd az Önkormányzatnak kell biztosítani. Olyan
pályázatokra lenne szükség, amelyek megvalósítása által némi bevételhez is jutna az
Önkormányzat.
Fröhlich András TVMB tag: Kérdése, hogy nincs arra lehetőség, hogy az intézmény a
saját bevétele terhére járuljon hozzá a pályázati saját forrás összegéhez?
Bálintné Mityók Szilvia gazdálkodási ügyintéző: Az intézmény által beszedett térítési
díjak a működési bevételt növelik, az fejlesztésre nem használható fel.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, Babarczi Antal TVMB elnök szavazásra bocsátja,
hogy a Bizottság támogassa a „Bentlakásos intézmények korszerűsítése” címmel pályázat
benyújtására vonatkozó előterjesztés Képviselő-testület által történő megvitatását és
elfogadását.
A Település-, Vállalkozásfejlesztési és Mezőgazdasági Bizottság a javaslattal egyetért és
5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:
119/2008.(IX.16.)TVMB határozat
Tárgy: „Bentlakásos intézmények korszerűsítése” címmel pályázat benyújtásának
véleményezése
Határozat
Ásotthalom
Község
Önkormányzata
Képviselő-testületének
Település-,
Vállalkozásfejlesztési és Mezőgazdasági Bizottsága (továbbiakban: Bizottság) Petró
Ferenc polgármester tárgyi előterjesztését véleményezte, és az alábbi határozatot hozza:
1.) A Bizottság egyetért az írásbeli előterjesztésben foglaltakkal, és alkalmasnak
tartja, hogy azt a Képviselő-testület megvitassa, és e l f o g a d j a .
2.) A Bizottság megbízza a Bizottság elnökét, hogy a Bizottsági határozatot ismertesse
a Képviselő-testülettel.
Határidő: 2008. szeptember 17.
Felelős: Babarczi Antal TVMB elnök
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A határozatról értesülnek:
1.)
2.)
3.)
4.)

Babarczi Antal TVMB elnök
Petró Ferenc polgármester
Dr. Karsai Éva jegyző
Irattár

XIII. Napirendi pont
Kiss Ferenc Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Napközi
Otthonos Óvoda infrastrukturális felújítására pályázat benyújtásának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv 14. számú melléklete)

Dr. Karsai Éva jegyző: Tájékoztatásul elmondja, hogy a pályázat előfinanszírozási
szerződött, mely szerint, ha eredményes lesz, akkor a támogatást a beruházás megkezdése
előtt megkapják, de súlyos terhet jelent 2009. évre az önerő, ennek lehetőségét nem látja.
Kérdés hozzászólás nem volt, Babarczi Antal TVMB elnök szavazásra bocsátja, hogy a
Bizottság támogassa a Kiss Ferenc Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény és Napközi Otthonos Óvoda infrastrukturális felújítására pályázat benyújtására
vonatkozó előterjesztés Képviselő-testület által történő megvitatását és elfogadását.
A Település-, Vállalkozásfejlesztési és Mezőgazdasági Bizottság a javaslattal egyetért és
5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:
120/2008.(IX.16.)TVMB határozat
Tárgy: Kiss Ferenc Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Napközi
Otthonos Óvoda infrastrukturális felújítására pályázat benyújtásának
véleményezése
Határozat
Ásotthalom
Község
Önkormányzata
Képviselő-testületének
Település-,
Vállalkozásfejlesztési és Mezőgazdasági Bizottsága (továbbiakban: Bizottság) Petró
Ferenc polgármester tárgyi előterjesztését véleményezte, és az alábbi határozatot hozza:
1.) A Bizottság egyetért az írásbeli előterjesztésben foglaltakkal, és alkalmasnak
tartja, hogy azt a Képviselő-testület megvitassa, és e l f o g a d j a .
2.) A Bizottság megbízza a Bizottság elnökét, hogy a Bizottsági határozatot ismertesse
a Képviselő-testülettel.
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Határidő: 2008. szeptember 17.
Felelős: Babarczi Antal TVMB elnök

A határozatról értesülnek:
1.)
2.)
3.)
4.)

Babarczi Antal TVMB elnök
Petró Ferenc polgármester
Dr. Karsai Éva jegyző
Irattár

XIV. Napirendi pont
„Óvodafejlesztés a fűtéskorszerűsítés vonatkozásában Ásotthalmon” című pályázat
módosításáról szóló 163/2008.(VIII.6.) KT határozat módosításának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv 15. számú melléklete)

Kérdés hozzászólás nem volt, Babarczi Antal TVMB elnök szavazásra bocsátja, hogy a
Bizottság támogassa az „Óvodafejlesztés a fűtéskorszerűsítés vonatkozásában
Ásotthalmon” című pályázat módosításáról szóló 163/2008.(VIII.6.) KT határozat
módosítására vonatkozó előterjesztés Képviselő-testület által történő megvitatását és
elfogadását.
A Település-, Vállalkozásfejlesztési és Mezőgazdasági Bizottság a javaslattal egyetért és
5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:
121/2008.(IX.16.)TVMB határozat
Tárgy: „Óvodafejlesztés a fűtéskorszerűsítés vonatkozásában Ásotthalmon” című pályázat
módosításáról szóló 163/2008.(VIII.6.) KT határozat módosításának
véleményezése
Határozat
Ásotthalom
Község
Önkormányzata
Képviselő-testületének
Település-,
Vállalkozásfejlesztési és Mezőgazdasági Bizottsága (továbbiakban: Bizottság) Petró
Ferenc polgármester tárgyi előterjesztését véleményezte, és az alábbi határozatot hozza:
1.) A Bizottság egyetért az írásbeli előterjesztésben foglaltakkal, és alkalmasnak
tartja, hogy azt a Képviselő-testület megvitassa, és e l f o g a d j a .
2.) A Bizottság megbízza a Bizottság elnökét, hogy a Bizottsági határozatot ismertesse
a Képviselő-testülettel.
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Határidő: 2008. szeptember 17.
Felelős: Babarczi Antal TVMB elnök

A határozatról értesülnek:
1.)
2.)
3.)
4.)

Babarczi Antal TVMB elnök
Petró Ferenc polgármester
Dr. Karsai Éva jegyző
Irattár

XV. Napirendi pont
A Homokháti Kistérség Többcélú
módosításának véleményezése

Társulása

Társulási

Megállapodásának

Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv 16. számú melléklete)

Kérdés hozzászólás nem volt, Babarczi Antal TVMB elnök szavazásra bocsátja, hogy a
Bizottság támogassa a Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Társulási
Megállapodásának módosítására vonatkozó előterjesztés Képviselő-testület által történő
megvitatását és elfogadását.
A Település-, Vállalkozásfejlesztési és Mezőgazdasági Bizottság a javaslattal egyetért és
5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
122/2008.(IX.16.)TVMB határozat
Tárgy: A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának
módosításának véleményezése
Határozat
Ásotthalom
Község
Önkormányzata
Képviselő-testületének
Település-,
Vállalkozásfejlesztési és Mezőgazdasági Bizottsága (továbbiakban: Bizottság) Petró
Ferenc polgármester tárgyi előterjesztését véleményezte, és az alábbi határozatot hozza:
1.) A Bizottság egyetért az írásbeli előterjesztésben foglaltakkal, és alkalmasnak
tartja, hogy azt a Képviselő-testület megvitassa, és e l f o g a d j a .
2.) A Bizottság megbízza a Bizottság elnökét, hogy a Bizottsági határozatot
ismertesse a Képviselő-testülettel.

25

Határidő: 2008. szeptember 17.
Felelős: Babarczi Antal TVMB elnök

A határozatról értesülnek:
1.)
2.)
3.)
4.)

Babarczi Antal TVMB elnök
Petró Ferenc polgármester
Dr. Karsai Éva jegyző
Irattár

XVI. Napirendi pont
Egyéb bejelentések
Németh Attila ügyvezető: Tájékoztatásként elmondja, hogy a Tűzoltó Egyesület 100 e
forint pályázati támogatást nyert működési kiadásra. Másik pályázaton a
Katasztrófavédelmi Igazgatóságtól 600 e forintot nyert a Magirus tűzoltó autó
helyreállítására.

A Település-, Vállalkozásfejlesztési és Mezőgazdasági Bizottság Pénzügyi és Tulajdonosi
Bizottsággal együtt megtartott ülése véget ért.

Babarczi Antal TVMB elnök a Település-, Vállalkozásfejlesztési és Mezőgazdasági
Bizottság ülését 1950 órakor berekesztette.

Kmf.

Babarczi Antal
TVMB elnök

Kószóné Kószó Aranka
jegyzőkönyv-vezető
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