20/2008.(XII.19.)TVMB szám

Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének
Település-, Vállalkozásfejlesztési és Mezőgazdasági Bizottsága
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2008. december 19-én 8 órakor megtartott nyílt ülésének

napirendje
1.) A Képviselő-testület 2009. évi munkatervének véleményezése
2.) Az ivóvízért és a közüzemi csatornamű használatáért fizetendő díjak
megállapításáról és az alkalmazás feltételeiről szóló 7/1994. (V.1.) Ö.sz. r.
módosítás véleményezése
3.) Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás mértékének bevezetéséről szóló 11/1999.
számú határozat módosítás véleményezése
4.) A kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről
15/2005.(IX.29.) KT. rendelet módosítás véleményezése

szóló

5.) A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező
igénybevételéről szóló 1/2000.(I. 20.) sz. rendelet módosítás véleményezése
6.) „Üzemeltetési Szerződés megkötése a Térségi
Intézménnyel” című napirendi pont véleményezése

Vízmű-üzemeltetési

7.) ÁSOTT-TELSZO Nonprofit Kft. aktuális pénzügyi helyzetéről
tájékoztató véleményezése

szóló

8.) A luxusadóról szóló 8/2006.(III.27.) KT. rendelet módosítás véleményezése
9.) „Ruzsai Köztestületi Tűzoltóság támogatás iránti kérelmének elbírálása” c.
napirendi pont véleményezése
10.) „Közösség a szép és Egészséges környezetért” c. pályázathoz önerő
biztosításának véleményezése
11.) Egyéb bejelentések
12.) A tanácsnok 2008. évi munkájáról szóló beszámoló véleményezése
13.) A helyi hulladékgazdálkodási tervről szóló 21/2004.(XII.17.) Kt. rendelet
módosítás véleményezése
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Jegyzőkönyv
Készült Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének Település-,
Vállalkozásfejlesztési és Mezőgazdasági Bizottsága 2008. december 19-én 830 órakor
megtartott nyílt ülésén.
A bizottsági ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme
Jelen van: 5 fő; Babarczi Antal elnök, Dobák Sándor, Farkas Mátyás és Polner Frigyesné,
Fröhlich András és Berta Antal bizottsági tag
Távol maradt: 2 fő; Dobák Sándor és Túrú Tibor bizottsági tag (távolmaradását jelezte)
Tanácskozási joggal meghívottak: Petró Ferenc polgármester, Dr. Karsai Éva jegyző,
Ásotthalom
Község
Önkormányzata
Képviselő-testületének,
Bizottságainak tagjai és intézményeinek vezetői, Bálintné Mityók Szilvia
gazdálkodási ügyintéző, Varga Zsolt Térségi Vízmű-üzemeltetési
Intézmény igazgatója, Szenkovszky István Szegedi Kéményseprő-ipari
Kft. ügyvezetője, Szabó Ferenc Szegedi Környezetgazdálkodási Kft.
ügyvezetője, Sánta Gizella Ruzsai Önkéntes Tűzoltóság elnöke Németh
Attila ÁSOTT-TELSZO Nonprofit Kft. ügyvezetője,
Tanácskozási joggal jelen van: Petró Ferenc polgármester, Dr. Karsai Éva jegyző,
Bálintné Mityók Szilvia gazdálkodási ügyintéző, Varga Zsolt Térségi
Vízmű-üzemeltetési Intézmény igazgatója, Szenkovszky István Szegedi
Kéményseprő-ipari Kft. ügyvezetője, Németh Attila ÁSOTT-TELSZO
Nonprofit Kft. ügyvezetője, Bókáné Szilágyi Mária óvodavezető, Rácz
Józsefné Gondozási Központ vezető-helyettes, Dr. Pályi Ákosné vezető
védőnő, Kovács-Tanács Istvánné Műv.Ház és Könyvtár igazgató, Rózsa
József és Tóth István PTB tag, képviselő, Tóthné Vass Gabriella PTB tag,
Kiss Sándor, Kószó Tamás és Dr. Sümegi Sándor képviselő és Erdődi
Károlyné SZISB tag valamennyi 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 (Túrú Tibor távolmaradását előre jelezte, Dobák Sándor késését jelezte), jelen
van a bizottsági elnök és 4 fő bizottsági tag, az ülés határozatképes.
A kiadott és a jegyzőkönyvhöz mellékelt (1.számú melléklet) meghívóban foglaltakat a
napirendi anyag kiküldése óta aktuálissá vált napirendi ponttal kiegészítve, az alábbiak
szerint tesz javaslatot a nyílt ülés napirendjére:
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Az ülés napirendje:
1.) A Képviselő-testület 2009. évi munkatervének véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Írásos előterjesztés.)
2.) Az ivóvízért és a közüzemi csatornamű használatáért fizetendő díjak
megállapításáról és az alkalmazás feltételeiről szóló 7/1994. (V.1.) Ö.sz. r.
módosítás véleményezése
Előadó: Dr. Karsai Éva jegyző
(Írásos előterjesztés.)
3.) Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás mértékének bevezetéséről szóló 11/1999. számú
határozat módosítás véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Írásos előterjesztés.)
4.) A kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről
15/2005.(IX.29.) KT. rendelet módosítás véleményezése
Előadó: Dr. Karsai Éva jegyző

szóló

(Írásos előterjesztés.)
5.) A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező
igénybevételéről szóló 1/2000.(I. 20.) sz. rendelet módosítás véleményezése
Előadó: Dr. Karsai Éva jegyző
(Írásos előterjesztés.)
6.)

„Üzemeltetési Szerződés megkötése a Térségi Vízmű-üzemeltetési Intézménnyel”
című napirendi pont véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Írásos előterjesztés.)

7.) ÁSOTT-TELSZO Nonprofit Kft. aktuális pénzügyi helyzetéről szóló tájékoztató
véleményezése
Előadó: Németh Attila ügyvezető
(Írásos előterjesztés.)
8.) A luxusadóról szóló 8/2006.(III.27.) KT. rendelet módosítás véleményezése
Előadó: Dr. Karsai Éva jegyző
(Írásos előterjesztés.)
9.) „Ruzsai Köztestületi Tűzoltóság támogatás iránti kérelmének elbírálása” c.
napirendi pont véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Írásos előterjesztés.)
10.) „Közösség a szép és Egészséges környezetért” c. pályázathoz önerő biztosításának
véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Írásos előterjesztés.)
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11.) Egyéb bejelentések
12.) A tanácsnok 2008. évi munkájáról szóló beszámoló véleményezése
Előadó: Dobák Sándor tanácsnok
(Írásos előterjesztés.)
13.) A helyi hulladékgazdálkodási tervről szóló 21/2004.(XII.17.) Kt. rendelet módosítás
véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Írásos előterjesztés.)

Elmondja, hogy a Település-, Vállalkozásfejlesztési és Mezőgazdasági Bizottság az ülés
1.) napirendi pontját a Képviselő-testület valamennyi Bizottságával együtt, a 2-11.)
napirendi pontokat a Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottsággal közösen, a 12-13.) napirendi
pontokat önállóan 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:
166/2008.(XII.19.) TVMB határozat
Tárgy:

A Település-, Vállalkozásfejlesztési és Mezőgazdasági
december 19-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:
30

A Bizottság 2008. december 19-én 8
alábbiak szerint állapítja meg:

órakor nyílt ülést tart, melynek napirendjét az

1.) A Képviselő-testület 2009. évi munkatervének véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
2.) Az ivóvízért és a közüzemi csatornamű használatáért fizetendő díjak
megállapításáról és az alkalmazás feltételeiről szóló 7/1994. (V.1.) Ö.sz. r.
módosítás véleményezése
Előadó: Dr. Karsai Éva jegyző
3.) Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás mértékének bevezetéséről szóló 11/1999. számú
határozat módosítás véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
4.) A kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről
15/2005.(IX.29.) KT. rendelet módosítás véleményezése
Előadó: Dr. Karsai Éva jegyző

szóló
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5.) A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező
igénybevételéről szóló 1/2000.(I. 20.) sz. rendelet módosítás véleményezése
Előadó: Dr. Karsai Éva jegyző
6.)

„Üzemeltetési Szerződés megkötése a Térségi Vízmű-üzemeltetési Intézménnyel”
című napirendi pont véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester

7.) ÁSOTT-TELSZO Nonprofit Kft. aktuális pénzügyi helyzetéről szóló tájékoztató
véleményezése
Előadó: Németh Attila ügyvezető
8.) A luxusadóról szóló 8/2006.(III.27.) KT. rendelet módosítás véleményezése
Előadó: Dr. Karsai Éva jegyző
9.) „Közösség a szép és Egészséges környezetért” c. pályázathoz önerő biztosításának
véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
10.) „Közösség a szép és Egészséges környezetért” c. pályázathoz önerő biztosításának
véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
11.) Egyéb bejelentések
12.) A tanácsnok 2008. évi munkájáról szóló beszámoló véleményezése
Előadó: Dobák Sándor tanácsnok
13.) A helyi hulladékgazdálkodási tervről szóló 21/2004.(XII.17.) Kt. rendelet módosítás
véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
A határozatról értesül:
1.) Babarczi Antal TVMB elnök
2.) Dr. Karsai Éva jegyző
3.) Petró Ferenc polgármester
4.) Irattár
A Település-, Vállalkozásfejlesztési és Mezőgazdasági Bizottság az ülés következő 1.)
napirendi pontját az Ügyrendi Bizottsággal, Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottsággal, a
Szociális, Ifjúsági és Sport Bizottsággal, valamint az Oktatási, Művelődési és Egészségügyi
Bizottsággal együtt tárgyalja meg.
I. Napirendi pont
A Képviselő-testület 2009. évi munkatervének véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv 2. számú melléklete)
Petró Ferenc polgármester: Kiegészítésében elmondja, hogy a képviselők, a bizottsági
tagok, valamint az
intézményvezetők megkapták a Képviselő-testület 2009. évi
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munkatervének megállapítására vonatkozó munkaterv-tervezetet. A napirendi pontok
kialakításánál figyelembe vették a kötelezően tárgyalandó napirendi pontokon kívül azokat
a beszámolókat és tájékoztatókat is, amelyeket az SZMSZ szabályozása alapján be kell
építeni a munkatervbe. Az írásbeli előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kiegészítése nincs.

K é r d é s, h o z z á s z ó l á s:
Dr. Karsai Éva jegyző: Kéri a bizottságok elnökeit, hogy a bizottsági ülések időpontját
szíveskedjenek pontosítani a jegyzőkönyv-vezetőkkel és a januári bizottsági ülésre minden
bizottság készítse el a munkatervét.
Babarczi Antal képviselő: A június 24. napjára tervezett napirendek között szerepel a
község mezőgazdasági helyzetéről, idegenforgalmáról és a helyi vállalkozásokról szóló
jelentés
megtárgyalása is, amely az idegenforgalom tekintetében nem szerepelt az
elmúlt évi tájékoztatóban. A november 25-én tartandó ülés napirendi pontjai között
szerepel az adóbevételek alakulására vonatkozó tájékoztató megvitatása, illetve az
Önkormányzat kintlévőségeiről szóló tájékoztató megtárgyalása is. A kintlévőségeknél
elsősorban nemcsak az adóhátralékokra gondol, hanem egyéb tartozásokra is, amely
lehet lakbér, szemétszállítási díj is.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, Babarczi Antal TVMB elnök szavazásra bocsátja,
hogy a Bizottság támogassa a Képviselő-testület 2009. évi munkatervének Képviselőtestület által történő megvitatását elfogadását.
A Település-, Vállalkozásfejlesztési és Mezőgazdasági Bizottság a javaslattal egyetért és
5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:
167/2008.(XII.19.)TVMB határozat
Tárgy: A Képviselő-testület 2009. évi munkatervének 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. december 22.
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

Dobák Sándor bizottsági tag az ülésre megérkezett, Babarczi Antal TVMB elnök
megállapítja, hogy 6 fő bizottsági tag jelen van, az ülés határozatképes.
Az Település-, Vállalkozásfejlesztési és Mezőgazdasági Bizottság az Ügyrendi
Bizottsággal, a Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottsággal, a Szociális, Ifjúsági és Sport
Bizottsággal közösen megtartott ülése 840 órakor befejeződött.
Az Település-, Vállalkozásfejlesztési és Mezőgazdasági Bizottság felfüggeszti ülését és azt
845 órakor a folytatja, és a következő 3-12.) napirendeket a Pénzügyi és Tulajdonosi
Bizottsággal közösen tárgyalják meg.
II. Napirendi pont
Az ivóvízért és a közüzemi csatornamű használatáért fizetendő díjak megállapításáról
és az alkalmazás feltételeiről szóló 7/1994. (V.1.) Ö.sz. r. módosítás véleményezése
Előadó: Dr. Karsai Éva jegyző
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv 3. számú melléklete)
Varga Zsolt TVI igazgató: Kiegészítésében elmondja, hogy a víz- és csatornadíj emelésre
a TVI két változatban terjesztette elő javaslatát. Az egyik a várható infláció mértékéhez
igazodó 7 %, a másik a szakmai szövetség ajánlásának figyelembevételével 9 % körüli
díjemelés. Az inflációnál nagyobb mértékű díjemelés is indokolt lenne, mert az EU-s
fejlesztésekre, a szakmai követelmények betartására biztosítani kell a fedezetet. A
vízvezeték rendszer 20-40 éves, a folyamatos karbantartást, felújítást biztosítani kell. A
Képviselő-testület, ha a magasabb mértékű emelést fogadja el, akkor is az esetleges
vízdíjból származó pénzmaradványt visszakapja, az alacsonyabb összegű díjemelés miatt
ha az üzemeltetésre nem lesz elegendő pénz, akkor az Önkormányzatnak azt úgyis pótolni
kell. Számolni kell a víziközmű fejlesztésre fordítandó költségekkel is.
K é r d é s, h o z z á s z ó l á s:
Petró Ferenc polgármester: Elmondja, hogy a TVI igazgatójával már korábban
egyeztettek a vízdíj emelése mértékéről és az alacsonyabb 7 %-os emelésben egyeztek
meg. Ugyan szakmailag indokolt lenne a 9 %-os díjemelés, de ismerve a lakosság
pénzügyi helyzetét, a jelenlegi gazdasági körülmények miatt csak a legszükségesebb
mértékben javasolja a díjemelést.
Babarczi Antal TVMB elnök, PTB tag: Köszönti Varga Zsolt igazgató urat. Tudott róla,
hogy a TVI a 9 %-os díjemelést betervezte, nagyon is nagy szükség lenne erre, mert az
amortizációt figyelembe kellene venni, mely rendkívül indokolná a szolgáltatási díj ilyen
mértékű emelését. Ennek ellenére a Képviselő-testületnek mégis a 7 %-os emelést
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javasolja elfogadni. A TVI az ivóvíz szolgáltatást nyereségesen, a szennyvizet
veszteségesen tervezte meg, mely által az üzemeltetés biztosítható lesz, némi tartalékkal is
lehet számolni a 7 %-os emelésnél is.
Kérdése, hogy a szennyvíz-telepnél miért 5,4 millió forint áramdíjjal kalkuláltak, amikor a
jelenlegi 4 millió forint alatt van és jelentősebb áremelés sem várható. Magasnak tartja a
tervezett vízveszteséget is, ezért kérdése, hogy erre mi a magyarázat?
A díjakkal kapcsolatban átgondolásra javasolja a szennyvíztelepre – többnyire a
külterületről – beszállított folyékony hulladék díjának emelését, mivel a külterületen nincs
kiépített szennyvízcsatorna-hálózat. A közműfejlesztési hozzájárulással kapcsolatos
kérdése, hogy más településeken milyen összegegekről van szó a 180 e és a 280 e
forinthoz képest. Tudomása szerint más településeken nem csak a gazdálkodó
szervezeteknek, hanem a lakosságnak is kell hozzájárulást fizetni.
Továbbá az ülés önálló napirendjeként tárgyalandó „Tanácsnoki munkáról szóló
beszámoló”-ban is megemlített Felszabadulás utcai két ingatlan esetében a túlfolyók ügye
még rendezetlen, ennek okáról szeretne tájékoztatást kapni.
Összességében a részletes, jól kidolgozott anyagot elfogadásra javasolja.
Varga Zsolt TVI igazgató: Az elhangzott kérdésekre válaszolva elmondja, hogy az
áramköltségekre azért terveztek 5,4 millió forintot, mert a tényleges felhasználás alapján
kalkuláltak, mivel az Áramszolgáltató csak évente egy alkalommal végez elszámolást, ami
még nem történt meg. Az is elképzelhető, hogy az elszámolás áthúzódik a jövő évre, és
ezért a tényleges áramfelhasználás alapján tervezték a jövő évi költséget, valóban 5-6 %nál nagyobb áremeléssel nem kell számolniuk.
A szennyvíztelepre beszállított folyékony hulladék díjának emelése gyakorlatilag senkit
nem érint, mivel egyáltalán nincs beszállító, 325,- Ft igen kedvező díj a többi településen
alkalmazott díjakhoz képest.
Víziközmű-fejlesztési hozzájárulást a 38/1997. Korm. rendelet értelmében a gazdálkodó
szervezeteknek kell fizetni a szolgáltatónak, és a lakosságra vonatkozóan nincs ilyen
előírás. Az Önkormányzat külön helyi rendeletében a lakosság által fizetendő viziközműhozzájárulás összegét megállapíthatja, de az nem a Vízmű bevételét fogja képezni, hanem
az Önkormányzat bevétele lesz. A térségben már van is olyan település, ahol az egyre
elszaporodó telekmegosztások miatt helyi rendeletben külön a lakosságnak is
megállapította a fizetendő hozzájárulás összegét.
A hálózati vízveszteség általában 25-30 % körül van, az őszi időszakban rendkívül sok
esetben történt csőtörés, továbbá a tűzcsapokról történő öntözés, vízfelhasználás
jelentkezik vízveszteségként.
A Felszabadulás utcai két ingatlan túlfolyója, mint közmű a Vízműnek nincs átadva, de a
helyszínem kint voltak a két ingatlantulajdonos által kifogásoltakat megnézni. A csatorna
egyáltalán nem tartozik a Vízműhöz, a nyílt szelvény az Önkormányzat tulajdona, bár a
két ingatlan tulajdonos használja, véleménye szerint nekik is kellene kitakarítani, rendben
tartani.
Több kérdés, hozzászólás nem volt Babarczi Antal TVMB elnök szavazásra bocsátja, hogy
a Bizottság támogassa az ivóvízért és a közüzemi csatornamű használatáért fizetendő díjak
megállapításáról és az alkalmazás feltételeiről szóló 7/1994. (V.1.) Ö.sz. r. módosítás
Képviselő-testület által történő megvitatását és fogadását.
A Település-, Vállalkozásfejlesztési és Mezőgazdasági Bizottság a javaslattal egyetért és
6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:
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168/2008.(XII.19.)TVMB határozat
Tárgy: Az ivóvízért és a közüzemi csatornamű használatáért fizetendő díjak
megállapításáról és az alkalmazás feltételeiről szóló 7/1994. (V.1.) Ö.sz. r.
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. december 22.
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
Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás mértékének bevezetéséről szóló 11/1999. számú
határozat módosítás véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv 4. számú melléklete)

Kérdés, hozzászólás nem volt Babarczi Antal TVMB elnök szavazásra bocsátja, hogy a
Bizottság támogassa a víziközmű-fejlesztési hozzájárulás mértékének bevezetéséről szóló
11/1999. számú határozat módosítás Képviselő-testület által történő megvitatását és
elfogadását.
A Település-, Vállalkozásfejlesztési és Mezőgazdasági Bizottság a javaslattal egyetért és
6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:
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169/2008.(XII.19.)TVMB határozat
Tárgy: Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás mértékének bevezetéséről szóló 11/1999.
számú határozat módosítás 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. december 22.
Felelős: Babarczi Antal TVMB elnök

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

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

IV. Napirendi pont
A kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 15/2005.(IX.29.)
KT. rendelet módosítás véleményezése
Előadó: Dr. Karsai Éva jegyző
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv 5. számú melléklete)

Szenkovszky István Szegedi Kéményseprő-ipari Kft. ügyvezetője: Az előterjesztés
kiegészítéseként elmondja, hogy az utóbbi években az infláció mértékének megfelelően
szokták javasolni a szolgáltatási díjakat is emelni, mely a szinten tartáshoz elégséges
áremelést jelent. Ennek megfelelően most is a várható infláció mértékének megfelelő, 6,5
%-os emelésre tettek javaslatot. Szeged város a kéményseprő-ipari szolgáltatási díjak
emelését 4,8 %-os mértékben fogadta el, ezért a Kéményseprő-ipari Kft. vezetése úgy
tartja tisztességesnek, ha a többi településen is ilyen mértékű díjemelés történne 2009. évre
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vonatkozóan. A korábban beterjesztett 6,5 %-os emelésre vonatkozó javaslatot ezért
visszavonja és a kéményseprő-ipari szolgáltatási díjakat 4,8 %-os mértékben javasolja
megemelni. Ennek megfelelően ismerteti a 2009. évre megállapítandó díjakat a
jegyzőkönyv 6.számú mellékletében foglaltak szerint.
K é r d é s, h o z z á s z ó l á s:
Petró Ferenc polgármester: Megköszöni az Ügyvezető Úrnak ezt a nemes gesztust, hiszen
több közüzemi díj emeléséről is ezen a decemberi ülésen szokott a Testület dönteni, és a
lakosság teherbíró képességére való tekintettel a jelenlegi gazdasági helyzetben ez igen
nehéz feladat. A díjemelésnek olyan mértékűnek kell lenni, hogy a szolgáltatás minősége a
jövőben szinten tartható legyen, ezért legalább a várható inflációt követni kell.
Babarczi Antal TVMB elnök, PTB tag: Elfogadja a 4,8 %-os díjemelést, de megjegyzi,
hogy a kintlévőséget nem szokás betervezni az áremelésbe, ahogyan azt az előterjesztés
tartalmazza. Kérdése, hogy Ásotthalmon hány kémény tartozik a Kft. kezelésébe, valamint
az építési engedélyhez szükséges terv egyeztetése alatt mi értendő? Tudomása szerint már
a terv elkészítésére jogszabályi előírások vannak, melyet a tervezőnek figyelembe kell
venni.
Szenkovszky István ügyvezető: Pontosan most nem tudja megmondani, hogy
Ásotthalmon hány kémény van, de általában az ingatlanok számának másfélszerese, 20002200 kémény lehet. A kintlévőséggel a szokás ellenére is kénytelenek számolni, mert a
lakosság 5 %-a általában nem fizeti meg a szolgáltatási díjat. A falvakban alacsonyabb ez
az arány, inkább a városokban lakók tekintetében jelentősebb a kintlévőség. A Kft. éves
árbevétele 100 millió forint körüli és a hiányzó 5 % 5 millió forint hiányt jelent, melyet
valahogyan pótolni kell. Általában ezt minden közüzemi szolgáltató betervezi a
díjemelésbe akkor is, ha erről nem beszélnek.
Babarczi Antal TVMB elnök, PTB tag: Elfogadja a választ, de a rendesen fizető
lakosságot ez mégis irritálja. Kéri, hogy a jövőben legyenek erre tekintettel.
Szenkovszky István ügyvezető: Komoly feladatot jelentenek a fejlesztések, a szolgáltatás
szinten tartása, és évekig nem volt lehetőségük a nem fizetők esetében a végrehajtásra.
Most sikerült már megoldani, hogy egy kolléga a végrehajtásokkal foglalkozik és már a
kisebb összegű – 5-6 ezer forint – hátralék esetében kezdeményezni tudják a végrehajtást,
hogy a hátralékos összeg ne növekedjen.
Az építési engedélyhez szükséges tervegyeztetéssel kapcsolatban elmondja, hogy az 1995.
évi XLII. törvény értelmében a kéményseprés igénybevétele kötelező, a 27/1996. BM
rendelet előírja, hogy mit, hogyan kell végezni, a 45/1997. KTM rendelet értelmében az
építési engedélyezési eljárásba részt kell venniük. Építési engedély nem adható ki, ha a
tervet a tervező a kéményseprővel nem egyeztette le. Mindez nem tartozik az említett
törvény és BM rendelet hatálya alá, ezért a díjtétel megállapítása nem az önkormányzatra
tartozik.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, Babarczi Antal TVMB elnök az elhangzottak alapján
szavazásra bocsátja azon módosító indítványt, hogy a rendelet-tervezet 1. sz.
mellékletében a kéményseprő-ipari közszolgáltatások 2009. évi nettó díjainak emelésére
előterjesztett 6,5 %-os mértékű emelés 4,8 %-ra módosuljon.
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A Település-, Vállalkozásfejlesztési és Mezőgazdasági Bizottság a módosító indítványt 6
igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta.
Babarczi Antal TVMB elnök az előzőekben elfogadott módosítással együtt szavazásra
bocsátja, hogy a Bizottság támogassa a kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező
igénybevételéről szóló 15/2005.(IX.29.) KT. rendelet módosítás Képviselő-testület által
történő megvitatását és elfogadását.
A Település-, Vállalkozásfejlesztési és Mezőgazdasági Bizottság a javaslattal egyetért és
6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:
170/2008.(XII.19.)TVMB határozat
Tárgy:

A kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről
15/2005.(IX.29.) KT. rendelet módosítás véleményezése

szóló

Határozat
Ásotthalom
Község
Önkormányzata
Képviselő-testületének
Település-,
Vállalkozásfejlesztési és Mezőgazdasági Bizottsága (továbbiakban: Bizottság) Dr. Karsai
Éva jegyző polgármester tárgyi előterjesztését véleményezte, és az alábbi határozatot
hozza:
1.) A Bizottság az írásbeli előterjesztésben foglaltakkal egyetért.
2.) A Bizottság a rendelet-tervezet 1. sz. mellékletében a kéményseprő-ipari
közszolgáltatások 2009. évi nettó díjainak emelésére előterjesztett 6,5 %-os
mértékű emelést 4,8 %-ra javasolja módosítani.
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. december 22.
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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V. Napirendi pont
A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételéről
szóló 1/2000.(I. 20.) sz. rendelet módosítás véleményezése
Előadó: Dr. Karsai Éva jegyző
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv 7. számú melléklete)

Dr. Karsai Éva jegyző: Kiegészítésében elmondja, hogy a Szegedi
Környezetgazdálkodási Kft. részéről – meghívásuk ellenére – senki nem jött el az ülésre.
Többszöri egyeztetés eredményeként a díjemelés mértékét 13 %-ra sikerült mérsékelni,
további engedményt a Kft. nem tud adni. A rendelet módosítására is ennek megfelelően
készítette el a tervezetet. Telefonon egyeztettek és a rendeletben a konténeres ürítés díja
csak az önkormányzati konténerek esetében kerülne megállapításra. A lakosság által
igényelt konténer ürítés díjára a Kft. fog árajánlatot tenni, az nem a helyi rendeletben lesz
szabályozva. Az építési törmelék elszállításával kapcsolatban talán a hétfői testületi ülésre
megérkezik a Kft. ajánlata. Az ígéretek szerint a karácsonyfa elszállítás, a komposztálható
anyag, a zöld és barna zsák lenne díjmentes, a lomtalanításról még folynak a tárgyalások.
K é r d é s, h o z z á s z ó l á s:
Petró Ferenc polgármester: A Környezetgazdálkodási Kft. illetékeseivel több alkalommal
is tárgyalt a díjemelésről. Eredetileg a javaslatuk 32 %-os díjemelés volt, melyet azzal
indokoltak, hogy a hulladékudvar működtetésének költsége miatt kell jelentősebb
mértékben megemelni a szolgáltatási díjakat. Több olyan települést is felkeresett, ahol
hulladékudvart építettek, és egységesen a 15 %-os díjemelést fogadták el, 6,5 %-ban az
infláció mértékét, 8,5 %-ban a hulladékudvar többletköltségét vették figyelembe. Három
évben kellene az infláció feletti mértékben emelni a díjat, hogy a hulladékudvarral járó
többletkiadások realizálódjanak. Utána 2012-től már elegendő lenne az infláció
nagyságának megfelelő díjemelés. Több alkalommal is felhívták a figyelmet arra, hogy
nagyobb hangsúlyt kell fektetni a lakosság tájékoztatására. A hulladékudvarba bármilyen
hulladékot ki lehet vinni, egyedül az építési törmelék esetében van nap/mennyiség
korlátozás. A Kft. megígérte, hogy a hulladékudvarhoz vezető utat még kiépíti.
Nem ért egyet ezzel a jelentős mértékű áremeléssel, de a költségeket figyelembe kell
venni. Sajnálja, hogy a Környezetgazdálkodási Kft. ígérete ellenére nem küldte meg a
hulladékudvar éves működtetésére vonatkozó kimutatást. Csak azt tudják, hogy a
hulladékudvarnál foglalkoztatott 1 fő bére mennyi, de az energiaköltséget, a szállítási
költséget nem ismerik. Bízik benne, hogy a hétfői testületi ülésre a Környezetgazdálkodási
Kft-től valaki eljön és a kérdéseikre választ kapnak.
Dobák Sándor PTB, TVMB tag: A 13 %-os díjemelést az induláshoz képest jónak tartja,
de még így is jelenetős mértékű. Az üzemanyagköltségek az utóbbi időben lényegesen
csökkentek, mely véleménye szerint a Szolgáltatónak bizonyos megtakarítást eredményez,
továbbá a hulladékudvar megépítése következtében is a szállításból adódóan
költségcsökkenést feltételez. A hulladékudvarhoz vezető út kiépítéséhez mindenképpen
ragaszkodni kell. Elhangzott, hogy a rekultivációt követő időszakot is terheli némi költség,
vélhetően a díjemelés mértékének meghatározásakor ezt is számításba vették, pedig ennek
költsége az Önkormányzat költségvetését fogja terhelni.
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Petró Ferenc polgármester: A múlt héten társulási ülés volt Szegeden, ahol önálló
napirendként tárgyaltak a rekultivációval kapcsolatban. Még mindig nagyon sok
bizonytalanság van, a pályázati támogatás még nem biztos, három település miatt
– ahol természetvédelmi terület van – a rekultiváció meghiúsulhat, mert sokkal szigorúbb
és jelentős költséggel járó feltételeknek kell megfelelni. Brüsszelben tárgyalásokat
folytatnak a pályázati feltételek enyhítése érdekében, de ennek eredménye még nem
ismert. Szeged város vezetése igyekszik mindent megtenni, hogy a pályázati forrást
megkapják.
Fröhlich András TVMB tag: A hulladékudvar megépítésével tulajdonképpen a lakosságot
arra kényszerítik, hogy a hulladékot szállítsák oda ki. A Szolgáltatónak csak egy helyről
kell a hulladékot elszállítani és nem kell évente két alkalommal minden utcát végigjárni a
lomtalanítás végett. Véleménye szerint a hulladékudvar megépítésével visszaesés
tapasztalható a lakosság körében, mert egyre többen a kukába fogják dobni az oda nem
való hulladékot. Az idősek és azok a lakosok, akiknek nincs járművük a hulladék
szállítására, nem fogják felvállalni a hulladékudvarba történő szállítás költségét is.
Tulajdonképpen a lakosság költsége lesz jelentősen több, mert nem lesz lomtalanítás.
Farkas Mátyás TVMB tag: A szolgáltatási díj növekszik, a szolgáltatás viszont csökken.
Petró Ferenc polgármester: Az EU-s elvárásoknak nehéz most megfelelni, nehéz a
környezetvédelem 30-40 éves lemaradását bepótolni. A fejlettebb környezeti kultúrával
rendelkező országokban a lakosság már természetesnek veszi, hogy a hulladékot a
megfelelő helyre elszállítsa. A hulladékudvar megnyitását követően már itt is hónapról
hónapra egyre több hulladékot szállítanak be a lakosok. Bízik benne, hogy a lakosság
szélesebb körű tájékoztatásával itt is javulni fog a helyzet, de hosszú időbe fog telni, amíg
a lakosság a környezeti kultúrája a kívánt színvonalat eléri.
Berta Antal TVMB tag: Külterületi lakos, és azt tapasztalja, hogy Ásotthalom területe
egyre elszemetesedik. A szemétdíjat minél magasabbra emelik, annál több lesz az illegális
szemétlerakás, melyet az Önkormányzatnak kell majd összeszedni. Nem érti ezt a logikát,
hiszen a díj egységes, nem függ a kirakott szemét mennyiségétől.
Petró Ferenc polgármester: A lakosság többsége a szolgáltatási díjat rendesen megfizeti,
melynek ellenében az általa kihelyezett hulladékot elszállítják. Azonban a lakosságnak
egy bizonyos rétege a szolgáltatási díjat nem fizeti meg és a hulladékot sem rakja ki,
hanem eldobja.
Farkas Mátyás TVMB tag: A lakosság egy része ezen a téren neveletlen is, mert a
szemetet nem gyűjti össze és a zsákot nem teszi ki, hogy elszállítsák, inkább szétdobálják a
földeken, erdőkben. Ha lenne közterület-felügyelő, akkor talán hatással lehetne lenni
ezekre a lakosokra.
Dobák Sándor TVMB, PTB tag: Rendkívül megemelkedett az edénybérleti díj, a 250%os emeléssel a lakosságot arra akarják kényszeríteni, hogy vásárolja meg a kukát?
Petró Ferenc polgármester: Valószínű, hogy ezért ilyen jelentős az emelés, mert egy év
alatt bérleti díjként kifizetik a kuka árát.
Babarczi Antal TVMB elnök, PTB tag: Véleménye szerint a Testület már a kezdetkor
rossz döntés hozott, hogy a Környezetgazdálkodási Kft-vel kötött szerződést. A
legmagasabb árajánlatot adták 1999-ben is, de vállalták a hulladékudvar megépítését és a
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szeméttelep rekultivációját. Mindezt teljesen uniós támogatásokból valósítja meg és a
Szolgáltatónak többletköltséget nem jelent. 1999. óta mindig az infláció többszörösével
emelték meg a hulladékszállítás díját. Elhangzott, hogy nem lesz évente kétszer
lomtalanítás, a szelektív hulladékot nem hetente, hanem kéthetente szállítják el, az
üzemanyag ára lényegesen csökkent. Mindezeket figyelembe véve komoly megtakarítása
van a Szolgáltatónak és a díjakat nem emelni, hanem csökkenteni kellene. Szegeden 6,9
%-os emelést fogadtak el, véleménye szerint más településeken sem fogadtak el ettől
nagyobb mértékű emelést. A többi közüzemi díjnál sem fogadtak el az infláció mértékénél
magasabb emelést. Sajnálja, hogy a Környezetgazdálkodási Kft. illetékese az ülésre nem
jött el és kérdéseikre nem válaszol. Készült, és másik szolgáltató díjtételeit is elhozta az
összehasonlítás végett, közel 40 %-os a különbség. Ez a szolgáltató az idősek,
egyedülállók részére kisebb gyűjtőedényt biztosít, mellyel további 30 %-os megtakarítás
érhető el, továbbá vállalja a lomtalanítást, nyári időszakban kéthetente a „zöld járatot”.
Tavaly szó volt arról, hogy a Kistérségi Iroda leellenőrzi a Szegedi Környezetgazdálkodási
Kft. működésével kapcsolatos adatok mennyire valósak, nem tudja, hogy ez megtörtént-e.
Véleménye szerint a közölt adatok nem reálisak, vagy ha igen, akkor a Kft. nagyon rosszul
vezetett, nem hatékonyan működik, az ott dolgozók több bért kapnak. Szolgáltatók között
ilyen jelentős mértékű különbség nem lehet. Egyetért Polgármester Úrral, hogy a vállalt
kötelezettségeiknek eleget kell tenni, de mindent meg kell tenni a díjak mérséklése
érdekében. A Szolgáltató a javasolt 32 %-os emelést, ha 13 %-ra engedi mérsékelni és
még így is nyereséges tud lenni, akkor az azt bizonyítja, hogy a javaslata nem reális.
Az előterjesztés elfogadását nem támogatja.
Petró Ferenc polgármester: A többi településhez képest a 13 %-os emelés a
legalacsonyabb, véleménye szerint ettől alacsonyabb emelést már a Kft. nem fogad el.
Nem biztos, hogy évente kétszer a lomtalanítást elvégezni kevesebbe kerül, mint a
hulladékudvarból heti rendszerességgel elszállítani a konténereket. Az üzemanyag ár
valóban lecsökkent, de nem lehet tudni, hogy meddig tart. A gazdálkodásra biztosan
hatással van, de rendkívül nehéz előre tervezni.
Polner Frigyesné PTB elnök, TVMB tag: Senki nem csökkentette a szállítási díjakat az
üzemanyag árának csökkenése miatt.
Dr. Karsai Éva jegyző: A rendeletben szerepel, hogy a Szolgáltató minden évben
beterjeszti a javaslatát. Az Önkormányzatnak kell gondoskodni arról, hogy a szolgáltatási
díj megfizetésre kerüljön.
Farkas Mátyás TVMB tag: Nem a díjemeléssel van problémája, hanem a lakosság nem
kap teljeskörű szolgáltatást, a lomtalanítás elmaradásával az időseknek komoly gondot fog
okozni a hulladék elszállítása.
Polner Frigyesné PTB elnök, TVMB tag: A Környezetgazdálkodási Kft-vel történt első
egyeztetéskor árajánlatot kértek a lomtalanításra. Kérdése, hogy ezt megkapták-e?
Petró Ferenc polgármester: Nem tudtak árajánlatot adni, mert a hulladékudvar
megépítésével a lomtalanítás nem indokolt, mert oda minden hulladék kivihető.
Dobák Sándor TVMB, PTB tag: Nem a hulladék elhelyezésével van a gond, hanem a
lakosság, főként az idősek hozzászoktak, hogy a lomtalanításkor kitehetik az addig
összegyűjtött lomot és azt elszállítják. A jövőben fuvarossal kell elvitetni, ami pénzbe
kerül. A 13 %-os díjemelést abban az esetben tudná elfogadni, ha abban az évi kétszeri
lomtalanítás is benne lenne.
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Dr. Karsai Éva jegyző: A Testület erről már a Szolgáltatóval történő szerződés
megkötésekor döntött, mert abban szerepel, hogy a hulladékudvar megépítésével
megszűnik a lomtalanítás. Utólag nem követelhetik, hogy mégis végezze el a Szolgáltató a
lomtalanítást.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, Babarczi Antal TVMB elnök szavazásra bocsátja,
hogy a Bizottság támogassa a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás
kötelező igénybevételéről szóló 1/2000.(I. 20.) sz. rendelet módosítás Képviselő-testület
által történő megvitatását és elfogadását.
A Település-, Vállalkozásfejlesztési és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatot 1 igen, 4
nem és 1 tartózkodó szavazattal – minősített többség hiányában – nem fogadta el, és az
alábbi határozatot hozta:
171/2008.(XII.19.)TVMB határozat
Tárgy:

A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező
igénybevételéről szóló 1/2000.(I. 20.) sz. 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 nem ért egyet és nem tartja
alkalmasnak, hogy azt a Képviselő-testület megvitassa, és elfogadja.
2.) A Bizottság megbízza a Bizottság elnökét, hogy a Bizottsági határozatot
ismertesse a Képviselő-testülettel.
Határidő: 2008. december 22.
Felelős: Babarczi Antal TVMB elnök
A határozatról értesülnek:
1.) Babarczi Antal TVMB elnök
2.) Petró Ferenc polgármester
3.) Dr. Karsai Éva jegyző
4.) Irattár
VI. Napirendi pont
„Üzemeltetési Szerződés megkötése a Térségi Vízmű-üzemeltetési Intézménnyel”
című napirendi pont véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv 8. számú melléklete)
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Petró Ferenc polgármester: Kiegészítésében elmondja, hogy az előterjesztett üzemeltetési
szerződést a Társulási Tanács már jóváhagyta.
K é r d é s, h o z z á s z ó l á s:
Babarczi Antal TVMB elnök, PTB tag: Elmondja, hogy a Társulási Tanács legutóbbi
ülésén nem tudott részt venni, amikor az üzemeltetési szerződést jóváhagyták. Örömmel
vette, hogy a szerződést igen részletesen tartalmazza az üzemeltetéssel kapcsolatos
szabályokat. Továbbá örömmel vette azt is, hogy ha külsős cég végzi a fejlesztési
munkákat az üzemeltetőnek nagy ráhatása van a munka minőségére, ill. ellenőrzésére. A
Társulási Tanács a szerződést már jóváhagyta, tehát a Képviselő-testületnek is jóvá kell
hagyni.
Észrevétele, hogy a szerződés szerint a működő hálózatra csak a Térségi Vízmű köthet rá,
véleménye szerint a versenytörvénnyel ellentétes. Továbbá a szerződésben az 1:5000 és
1:10000 méretarányú hálózati térképek lettek megemlítve, melyből sok minden nem
tudható meg. Tudomása szerint a TVI.-nek van 1:2880 méretben is nyilvántartása, jó
lenne, ha egyre több helyen lenne 1:500 méretarányú térkép is. Esetleg a következő évi
költségvetésben erre némi pénzösszeget betervezhetnének.
Több kérdés, hozzászólás nem volt Babarczi Antal TVMB elnök szavazásra bocsátja, hogy
a Bizottság támogassa az „Üzemeltetési Szerződés megkötése a Térségi Vízműüzemeltetési Intézménnyel” című napirendi pontra vonatkozó előterjesztés Képviselőtestület által történő megvitatását és elfogadását.
A Település-, Vállalkozásfejlesztési és Mezőgazdasági Bizottság a javaslattal egyetért és
6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:
172/2008.(XII.19.)TVMB határozat
Tárgy: „Üzemeltetési Szerződés megkötése a Térségi Vízmű-üzemeltetési Intézménnyel”
című napirendi pont 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. december 22.
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

VII. Napirendi pont
„ÁSOTT-TELSZO Nonprofit Kft. aktuális pénzügyi helyzetéről szóló tájékoztató
véleményezése
Előadó: Németh Attila ügyvezető
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv 9. számú melléklete)

Németh Attila ügyvezető: Kiegészítésében elmondja, hogy a tájékoztatóból jól látható,
hogy a fürdő beruházás számláinak kiegyenlítése megtörtént és a Kft. szállítói tartozásai
jelentős mértékben lecsökkentek. A Kft-nél fennálló 728 e Ft szállítói kötelezettség között
a legrégebbi tétel egy augusztusi számla 36 e Ft összegben. Az APEH felé december 15-ig
esedékes tartozás kifizetését már tartalmazza a tájékoztató, a bérek kifizetése és ezek után
a járulékok befizetése is megtörtént. Tehát a Kft. adótartozásai tovább nem növekedtek,
vásárlásaik többnyire készpénzesek, melyek igen minimális karbantartási anyagok. A Kft.
költségeinek nagyobb részét az üzemeltetési költség teszi ki. A Kft. pénzügyi helyzetének
jelenlegi javulását úgy tudták elérni, hogy a Testület döntése alapján a Hivatal által a Kfttől bérelt gépek bérleti díját nem számolták fel, mert tartozásukat anélkül is rendezni
tudták. Így próbálnak takarékoskodni az Önkormányzat és a Kft. részéről is. A Kft-nek
várhatóan januárban a bérfizetés fog majd nehézséget okozni.
K é r d é s, h o z z á s z ó l á s:
Bálintné Mityók Szilvia gazdálkodási ügyintéző: A Kft-nél, ha már nem áll fenn a csőd
veszélye, akkor az Önkormányzat a Kft-től megvásárolhatná a kis értékű tárgyi
eszközöket, melyet már korábban is terveztek. A Kft. ebből a bevételből tudná teljesen
rendezni az APEH felé fennálló tartozását.
Polner Frigyesné PTB elnök, TVMB tag: Kérdése, hogy a Szegedi
Környezetgazdálkodási Kft. a külterületi hulladékgyűjtésért mikor fizet a Kft-nek?
Németh Attila ügyvezető: A Környezetgazdálkodási Kft. a lakossági befizetéseket
követően, kéthavonta számláz, most január 15. körül válik esedékessé az utolsó két
hónapról a számla kiállítása, amikor pénzt fognak kapni. A következő számla kifizetése
márciusban várható, de akkor nagyobb összegre számíthatnak, mert februárban lehet az
éves díjakat egy összegben befizetni és ezek a lakossági befizetések márciusban
jelentkeznek.
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Dobák Sándor PTB, TVMB tag: Kérdése, hogy a Környezetgazdálkodási Kft. által a
külterületi hulladékgyűjtésért fizetendő díjtétele ugyanolyan arányban növekszik-e, mint a
lakossági díjtétel?
Németh Attila ügyvezető: A Környezetgazdálkodási Kht. a szemétszállítás mindenkori
díjtételének az 50 %-át fizeti, tehát a lakossági emeléssel arányosan emelkedik.

Több kérdés, hozzászólás nem volt, Babarczi Antal TVMB elnök szavazásra bocsátja,
hogy a Bizottság támogassa az ÁSOTT-TELSZO Nonprofit Kft. aktuális pénzügyi
helyzetéről szóló tájékoztató Képviselő-testület által történő megvitatását és elfogadását.
A Település-, Vállalkozásfejlesztési és Mezőgazdasági Bizottság a javaslattal egyetért és
6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:
173/2008.(XII.19.)TVMB határozat
Tárgy: ÁSOTT-TELSZO Nonprofit Kft. aktuális pénzügyi helyzetéről szóló tájékoztató
véleményezése
Határozat
Ásotthalom
Község
Önkormányzata
Képviselő-testületének
Település-,
Vállalkozásfejlesztési és Mezőgazdasági
Bizottsága (továbbiakban: Bizottság)
megtárgyalta Németh Attila ügyvezető tárgyi előterjesztését, 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. december 22.
Felelős: Babarczi Antal TVMB elnök

Határozatról értesül:
1.) Babarczi Antal TVMB elnök
2.) Németh Attila Kft. ügyvezető
3.) Petró Ferenc polgármester
4.) Dr. Karsai Éva jegyző
5.) Irattár

19

VIII. Napirendi pont
A luxusadóról szóló 8/2006.(III.27.) KT. rendelet módosítás véleményezése
Előadó: Dr. Karsai Éva jegyző
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv 10. számú melléklete)

Dr. Karsai Éva jegyző: Kiegészítésében elmondja, hogy a Képviselő-testület 2008.
januárjában módosította a luxusadóról szóló helyi rendeletet, amikor már jelezték a
rendelet ismétel felülvizsgálatát. Erre kerül most sor, ismételten a központi
jogszabályokkal összhangban kell a helyi rendeletet is módosítani.
K é r d é s, h o z z á s z ó l á s:
Babarczi Antal TVMB elnök, PTB tag: A rendeletben foglalt adótételek egyetlen helyi
lakost sem érintenek. A település megítélése szempontjából azonban nem mindegy, hogy a
Képviselő-testület az ingatlanok árát mennyiben állapítja meg. Igen alacsonynak tartja
belterületen a 75.000,- Ft/ m2, külterületen pedig az 50.000,- Ft/m2 árat. Nem kell
csodálkozni, ha az Önkormányzat sem tudja az ingatlanjait több hirdetést követően sem
eladni, hisz az ingatlanokat itt ebben a rendeletben leértékelik, pedig pénzügyi jelentősége
nincs. Aki ingatlant szándékozik vásárolni, az körültekintő, és a vásárlás előtt tájékozódik.
Ezekre figyelemmel kellene lenni, és ilyen eszközökkel is befolyásolhatnák az
ingatlanértékesítést.
Petró Ferenc polgármester: A legnagyobb probléma, hogy még ezen az alacsony áron
sem tudják az ingatlanokat eladni. Véleménye szerint a helyi rendeletben megállapított
összeg az értékesítést nem befolyásolja az lényegében a piaci helyzet függvénye.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, Babarczi Antal TVMB elnök szavazásra bocsátja,
hogy a Bizottság támogassa a luxusadóról szóló 8/2006.(III.27.) KT. rendelet módosítás
Képviselő-testület által történő megvitatását és elfogadását.
A Település-, Vállalkozásfejlesztési és Mezőgazdasági Bizottság a javaslattal egyért és 6
igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:
174/2008.(XII.19.)TVMB határozat
Tárgy: A luxusadóról szóló 8/2006.(III.27.) KT. rendelet módosítás véleményezése
Határozat
Ásotthalom
Község
Önkormányzata
Képviselő-testületének
Település-,
Vállalkozásfejlesztési és Mezőgazdasági
Bizottsága (továbbiakban: Bizottság)
megtárgyalta Dr. Karsai Éva jegyző tárgyi előterjesztését, és az alábbi határozatot hozza:
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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. december 22.
Felelős: Babarczi Antal TVMB elnök
Határozatról értesül:
1.) Babarczi Antal TVMB elnök
2.) Dr. Karsai Éva jegyző
3.) Petró Ferenc polgármester
4.) Irattár

IX. Napirendi pont
„Ruzsai Köztestületi Tűzoltóság támogatás iránti kérelmének elbírálása” c. napirendi
pont véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv 11. számú melléklete)

K é r d é s, h o z z á s z ó l á s:
Petró Ferenc polgármester: Az Önkormányzat jelenlegi pénzügyi helyzetében a Ruzsa
Tűzoltóság támogatását nem javasolja.
Polner Frigyesné PTB elnök, TVMB tag: Véleménye szerint is a határozati javaslat „B”
változatának
elfogadását
kezdeményezzék
a
Képviselő-testületnek.
Babarczi Antal TVMB elnök, PTB tag: Az előterjesztésben ugyan tájékoztatást kapnak a
Tűzoltóság létrejöttétől kezdődően az eddigi munkáról és a pénzügyekről, azonban a kért 1
millió forint felhasználásáról semmilyen adat nincs. Így nem tudják, hogy milyen
fejlesztést kellene a Testületnek 1 millió forinttal támogatni, a pályázathoz mennyi önrészt
kellene biztosítani, milyen összegű támogatás pályázható meg. Tavaly a Képviselő-testület
az ÖNHIKI-s támogatástól tette függővé a Ruzsai Tűzoltóság támogatását és ezért nem
fizettek. Javasolja, hogy most legalább 200 e forinttal támogassák a Ruzsai Tűzoltóságot.
Petró Ferenc polgármester: A Testületnek a helyi Önkéntes Tűzoltó Egyesület
támogatása is nehézséget okoz. Ruzsa község felvállalta a Tűzoltóság működtetését,
megalakulásukkor pénzt nem kértek, csak az Önkormányzat hozzájárulását. Ha most
csekély összegű támogatást is adnak, akkor azzal rendszeresen minden évben
számolhatnak is. Parancsnoki ülés februárban volt utoljára, ezért a Tűzoltóság
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működésével kapcsolatban részletes információval nem tud szolgálni. Esetleg a Tűzoltóság
elnökétől kérhetnek részletesebb tájékoztatást a támogatás felhasználásának céljáról.
Babarczi Antal TVMB elnök, PTB tag: Véleménye szerint a hétfői testületi üléséig még
kérhetnének egy kimutatást a Tűzoltóság elnökétől, hogy milyen pályázatot nyújtottak be,
mennyi önerő szükséges, milyen fejlesztés történne.
Petró Ferenc polgármester: A tulajdonviszonyokra is figyelemmel kell lenni, mert minden
Ruzsa község tulajdonába kerül. Továbbá, ha a Testület támogatás nyújt a Tűzoltóságnak,
akkor az ÖNHIKI-s támogatásra való esélyüket is rontják. Véleménye szerint, ha Ruzsa
község önként vállalta ezt a feladatot, akkor viselje a terheit is. Természetesen, ha
pénzügyi helyzetük jobb lenne, akkor nem ellenezné a Tűzoltóság segítését.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, Babarczi Antal TVMB elnök szavazásra bocsátja,
hogy a Bizottság támogassa a Ruzsai Köztestületi Tűzoltóság támogatás iránti kérelmének
elbírálására vonatkozó határozati javaslat „A” változatát.
A Település-, Vállalkozásfejlesztési és Mezőgazdasági Bizottság a határozati javaslat „A”
változatát 5 nem és 1 tartózkodó szavazattal elutasította.
Babarczi Antal TVMB elnök szavazásra bocsátja, hogy a Bizottság támogassa a Ruzsai
Köztestületi Tűzoltóság támogatás iránti kérelmének elbírálására vonatkozó határozati
javaslat „B” változatát.
A Település-, Vállalkozásfejlesztési és Mezőgazdasági Bizottság a határozati javaslat „B”
változatával egyetért és 5 igen és 1 tartózkodó szavazattal az alábbi határozatot hozta:
175/2008.(XII.19.)TVMB határozat
Tárgy: „Ruzsai Köztestületi Tűzoltóság támogatás iránti kérelmének elbírálása” c.
napirendi pont véleményezése
Határozat
Ásotthalom
Község
Önkormányzata
Képviselő-testületének
Település-,
Vállalkozásfejlesztési és Mezőgazdasági
Bizottsága (továbbiakban: Bizottság)
megtárgyalta Petró Ferenc polgármester tárgyi előterjesztését, és az alábbi határozatot
hozza:
1.) A Bizottság egyetért az írásbeli előterjesztésben foglaltakkal, és alkalmasnak
tartja, hogy azt a Képviselő-testület megvitassa, és a határozati javaslat „B”
változatát 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. december 22.
Felelős: Babarczi Antal TVMB elnök
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Határozatról értesül:
1.) Babarczi Antal TVMB elnök
2.) Petró Ferenc polgármester
3.) Dr. Karsai Éva jegyző
4.) Irattár

X. Napirendi pont
„Közösség a szép és Egészséges környezetért” c. pályázathoz önerő biztosításának
véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv 12. számú melléklete)

Petró Ferenc polgármester: Kiegészítésül elmondja, hogy a Művelődési Ház megnyerte a
bűnmegelőzési pályázatot, melyhez szükséges az Önkormányzatnak önerőt biztosítani.
K é r d é s, h o z z á s z ó l á s:
Bálintné Mityók Szilvia gazdálkodási ügyintéző: Tájékoztatásul még elmondja, hogy a
projekt megvalósítása novemberben kezdődött. Az önerőből kamerát, láthatósági
mellényeket, irodaszert vásároltak az induláshoz és a finanszírozási szerződés megkötése
végett ehhez kéri a Művelődési Ház a saját forrás leigazolását, melyet már a költségvetési
rendelet módosításába be is épített. A támogatási szerződés aláírását követően megkapják
a támogatás 30 %-át, majd 80 %-os teljesítés után a következő összeget és a pályázat
lezárása után kapják meg a fennmaradó 20 %-ot. Ezen pályázat önereje a mostani
költségvetési rendelet módosításán már átvezetésre is került.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, Babarczi Antal TVMB elnök szavazásra bocsátja,
hogy a Bizottság támogassa a „Közösség a szép és Egészséges környezetért” c.
pályázathoz önerő biztosítására vonatkozó előterjesztés Képviselő-testület által történő
megvitatását és elfogadását.
A Település-, Vállalkozásfejlesztési és Mezőgazdasági Bizottság a javaslattal egyetért és
6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:
176/2008.(XII.19.)TVMB határozat
Tárgy: „Közösség a szép és Egészséges környezetért” c. pályázathoz önerő biztosításának
véleményezése
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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. december 22.
Felelős: Babarczi Antal TVMB elnök

A határozatról értesülnek:
1.) Babarczi Antal TVMB elnök
2.) Petró Ferenc polgármester
3.) Dr. Karsai Éva jegyző
4.) Irattár

XI. Napirendi pont
Egyéb bejelentések
Babarczi Antal TVMB elnök, PTB tag: A Képviselő-testület a hétfői ülésen fogadja el a
jövő évi munkatervét, melyre épülnek a bizottságok munkaterve. A bizottságok önálló
napirendeket is felvehetnek a munkatervükben, ezért kéri a bizottsági tagokat, hogy
javaslataikat a januári ülésre előkészítendő munkatervhez juttassa el hozzá, vagy a
jegyzőkönyv-vezetőhöz.
Petró Ferenc polgármester: Elmondja, hogy a kerékpárút megépítésével kapcsolatos
pályázat elbírálása megtörtént és kedvező döntés született. Jövőre a közbeszerzési eljárás
megindítható lesz és elkezdődhet a kerékpárút építése Ásotthalom és Mórahalom között.
Föhlich András TVMB tag: Információi szerint Mórahalmon a talajvíz pótlására indult
egy program. Kérdése, hogy Ásotthalomra ez lesz-e valamilyen hatással?
Petró Ferenc polgármester: A program elsősorban a Sziksós tó kiépítéséről szól, kis rész
érinti Domaszék közigazgatási területét, de Ásotthalomra nem terjed ki.
Babrczi Antal TVMB elnök, PTB tag: Mórahalom tisztított szennyvízét tervezik a tóba
levezetni. A tervek elkészültek, de tudomása szerint az engedélyeztetés egyes
természetvédelmi hiányosságok miatt még nem történt meg.
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Tóth István PTB tag: Természetesen közvetetten Ásotthalomra is hatással lesz ez a
beruházás.
Fröhlich András TVMB tag: Mórahalom és Domaszék között most épülő kerékpárúttal
kapcsolatban nagyon lesújtó tapasztalata van. Az 55-ös úttól külön nyomvonalon épül,
amikor a főút kiszélesítésével sokkal olcsóbban meg lehetne valósítani.
Dobák Sándor PTB, TVMB tag: A kerékpárút építésére vonatkozó szabályokat,
előírásokat be kell tartani. Úgy tudja, hogy a kerékpárútnak legalább 10 m-re kell lenni a
főút tengelyétől.
Berta Antal TVMB tag: Véleménye szerint igen balesetveszélyes lenne, ha közvetlen a
főút mellett épülne meg a kerékpárút.
Dobák Sándor TVMB, PTB tag: Az Óvoda ünnepély átadása 2009. január 5-én lesz,
minden érdeklődőt tisztelettel elvárnak.
Dr. Karsai Éva jegyző: Emlékeztetőül elmondja, hogy december 29-én 13 órakor Bíráló
Bizottsági, valamint zárt Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottsági ülés és azt követően zárt
testületi ülés lesz.
A Települési-, Vállalkozásfejlesztési és Mezőgazdasági Bizottság a Pénzügyi és
Tulajdonosi Bizottsággal együtt megtartott ülése 1050 órakor véget ért, a Bizottság
önállóan folytatja az ülést.
XII. Napirendi pont
A tanácsnok 2008. évi munkájáról szóló beszámoló véleményezése
Előadó: Dobák Sándor tanácsnok
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv 13. számú melléklete)

Dobák Sándor tanácsnok: Kiegészítésében elmondja, hogy a Dél-alföldi ivóvíz minőség
javító programmal kapcsolatban tegnap a Mórahalmi Kistérségi Irodával részt vett egy
tájékoztatón. Az ivóvíz minőségére is érvényesek már az uniós szabályok, ezért az ivóvíz
minőségének javítása érdekében szükséges bizonyos beruházásokat megvalósítani. Ennek
előkészítése folyamatban van, készülnek az előtanulmány-tervek, Ásotthalom tekintetében
továbbra is elsődleges feladat lesz az ivóvíz arzénmentesítése. A legutóbbi adatok szerint a
településen ugyan javult az ivóvíz minősége, de minimális értékkel még mindig magasabb
az arzéntartalom. Térségi szinten az a terv, hogy közös vízbázissal fogják működtetni a
települések ivóvízrendszerét. Mindez igen költséges lenne, célszerűbbnek tartják
Ásotthalom-Mórahalom-Zákányszék-Domaszék összekötését és egy vízbázisról ellátni a
településeket. Olyan javaslat is van, hogy a településeken külön-külön kiépítenék azt a
víztisztító technológiát, mely éppen szükséges a megfelelő ivóvíz minőségének
biztosításához. Mindez egy hosszú folyamat, a kezdeti egyeztetések zajlanak, fontos, hogy
az egyeztetések során a települések is lehetőséget kapnak fejlesztési terveik, ötleteik
továbbítására. Az egyeztetésekről folyamatosan fogja majd tájékoztatni a Képviselőtestületet ás a Bizottságokat.
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A kerékpárút építésével kapcsolatban elmondja, hogy Ásotthalom közigazgatási területén a
nyomvonal változni fog.
Kiemeli a beszámoló 5. pontjában foglaltakat, szeretné ha megoldást találnának az extrém
sportra, ennek érdekében szervez egy egyeztető megbeszélést az Ifjúsági Önkormányzattal,
Szociális, Ifjúsági és Sport Bizottsággal, polgármester úrral, képviselőkkel, ifjúsági
referenssel.
A jelenlévők előtt ismert a szeméttelep rekultivációjával kapcsolatos tárgyalások
eredménye, valójában nem sok változás történt. Bízik benne, hogy a legutóbbi ígéretek
meg fognak valósulni.
A vízdíj tárgyalásakor már említették, hogy a községi magas tározó túlfolyójából a
csatornába kifolyó víz két Felszabadulás utcai ingatlan tulajdonosának problémát jelent.
Ugyanis a két ingatlanul belül van egy nyílt rész, melyet a helyszínem is megvizsgáltak a
Polgármester úrral, a TVI igazazgatójával és a Kft. ügyvezetőjével és az érintett
ingatlantulajdonosokkal közösen. A tulajdonosoknak ígéretet tettek arra, hogy az érintett
csatornarészt kitisztítják és a további karbantartást az ingatlantulajdonosok fogják majd
végezni. Tudomása szerint ez még nem valósult meg, jó lenne, ha ez megnyugtató módon
rendezhető lenne.

K é r d é s, h o z z á s z ó l á s:
Babarczi Antal TVMB elnök: Tájékoztatásként elmondja a Felszabadulás utcai két
ingatlantulajdonos problémájával kapcsolatban, hogy a Felszabadulás utca alatt átmenő
csővezeték és a két ingatlan között lévő 4 méter széles területen halad át. Az egyik
ingatlantulajdonos ezt a részt feltöltötte és lekerítette a telke vonalában, a további szakasz
nyitott maradt. Egyetért a TVI igazgatójának javaslatával, hogy az ingatlantulajdonosok,
ha használják ezt a területet, akkor tartsák is rendben.
Fröhlich András bizottsági tag: Véleménye szerint az Önkormányzat felelős a csatorna
karbantartásáért, mert a tulajdona és a szennyvízcsatorna része. Hosszabbítsák meg a fedett
csatornarészt és az ingatlantulajdonosoknak sem fog problémát jelenti.
Petró Ferenc polgármester: A csatorna szennyvízcsatornaként nem működik, csak ahhoz
csatlakozik. A gond, hogy az egész csatornarészt ki kellene tisztítani, hogy nagyobb
esőzéskor a víz elfolyón és ne vissza a telkekre folyón. A közműből már évek óta nem
folyik oda víz.
Dobák Sándor tanácsnok: Megemlíti még a beszámoló 13. pontjában évek óta visszatérő
problémát. Több alkalommal is területbejáráson voltak Mórahalom-Ásotthalom határán
lévő földterület ügyében, mivel a tulajdonos kifogásolja, hogy a határút karbantartásának
elhanyagolása miatt az út átkerült a földjére és azon közlekednek. Az utat valóban
benőtték a fák, bokrok, de az utat már régen nem használják. Az tapasztalták, hogy a
földtulajdonos sem tett semmit annak érdekében, hogy a sumarasodás tovább ne terjedjen
a földjén. Polgármester úrnak javasolta, hogy próbáljanak megállapodni a
földtulajdonossal, mert az Önkormányzat költségvetésében az út rendbetétele komoly,
több millió forint összegű kiadást jelentene és a tulajdonosnak is tenni kellene valamit a
földterülete művelése érdekében.
Petró Ferenc polgármester: Az utat szinte csak a vadászok használják, tanya sincs
környékben, csak a Mórahalmi oldalon van egy-kettő tanya. Nem lát arra lehetőséget,
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hogy ezt a dűlőutat kitakarítsák, legalább 4-5 millió forintba kerülne, mert 1,5-2 km-es
útszakaszról van szó.
Babarczi Antal bizottsági elnök: Az utat, ha nem használják, akkor idővel azt benövik az
út menti fák, bokrok. Ismeri az említett útszakaszt, a földtulajdonosnak igaza van, de az
Önkormányzat nem tudja felvállalni a jelentős költséggel járó útkarbantartást, hiszen több
millió forintba kerülne.
Már korábban is szó volt arról, hogy a belterületi szennyvízcsatorna építése kapcsán
keletkezett úthibákról készült kimutatást a kivitelezőnek elküldték, de még érdemi választ
nem kaptak. Kérdése, hogy érkezett-e már valamilyen visszajelzés?
Petró Ferenc polgármester: A december 22-i testületi ülésre elkészített tájékoztatójában
írt erről, a kivitelezőtől megkapták a választ.
Babarczi Antal bizottsági elnök: Köszöni a választ, a tájékoztatót még nem olvasta el.
Véleménye szerint a Polgármester úr és a Tanácsnok úr között jó az együttműködés,
javasolja a beszámoló elfogadását.

Több kérdés, hozzászólás nem volt Babarczi Antal bizottsági elnök szavazásra bocsátja,
hogy a Bizottság támogassa a tanácsnok 2008. évi munkájáról szóló beszámoló Képviselőtestület által történő megvitatását és elfogadását.
A Település-, Vállalkozásfejlesztési és Mezőgazdasági Bizottság a javaslattal egyetért és
5 igen és 1 tartózkodó szavazattal az alábbi határozatot hozta:
177/2008.(XII.19.)TVMB határozat
Tárgy: A tanácsnok 2008. évi munkájáról szóló beszámoló véleményezése
Határozat
Ásotthalom
Község
Önkormányzata
Képviselő-testületének
Település-,
Vállalkozásfejlesztési és Mezőgazdasági Bizottsága (továbbiakban: Bizottság) Dobák
Sándor tanácsnok 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. december 22.
Felelős: Babarczi Antal TVMB elnök
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A határozatról értesülnek:
1.) Babarczi Antal TVMB elnök
2.) Dobák Sándor tanácsnok
3.) Petró Ferenc polgármester
4.) Dr. Karsai Éva jegyző
5.) Irattár

XIII. Napirendi pont
A helyi hulladékgazdálkodási tervről szóló 21/2004.(XII.17.) Kt. rendelet módosítás
véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv 14. számú melléklete)

Dr. Karsai Éva jegyző: Ebben az évben már egyszer módosították a rendeletet, akkor
jelezték, hogy a helyi rendeletnek, ill. a kistérségi tervnek nem egyezik a felülvizsgálatra
vonatkozó időtartama. E tekintetben egyeztettek és a felülvizsgálat összehangolása
érdekében kerül sor a rendelet módosításra.
Kérdés, hozzászólás nem volt, Babarczi Antal bizottsági elnök szavazásra bocsátja, hogy a
Bizottság támogassa a helyi hulladékgazdálkodási tervről szóló 21/2004.(XII.17.) Kt.
rendelet módosítására vonatkozó előterjesztés Képviselő-testület által történő megvitatását
és elfogadását.
A Település-, Vállalkozásfejlesztési és Mezőgazdasági Bizottság a javaslattal egyetért és
6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:
178/2008.(XII.19.)TVMB határozat
Tárgy: A helyi hulladékgazdálkodási tervről szóló 21/2004.(XII.17.) Kt. rendelet
módosítás 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. december 22.
Felelős: Babarczi Antal TVMB elnök

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

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

Több napirend, bejelentés nem volt, Babarczi Antal TVMB elnök a Település-,
Vállalkozásfejlesztési és Mezőgazdasági Bizottság ülését 1050 órakor berekesztette.

Kmf.

Babarczi Antal
TVMB elnök

Kószóné Kószó Aranka
jegyzőkönyv-vezető

