Jegyzőkönyv

Készült Ásotthalom Község Képviselő-testület Település-, Vállalkozásfejlesztési és
Mezőgazdasági Bizottság 2007. április 17-én 1500 órakor megtartott nyílt ülésén.
A bizottsági ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme.
Jelen van:

6 fő bizottsági tag: Dobák Sándor, Polner Frigyesné, Temesvári József, Farkas
Mátyás és Fröhlich András, Túrú Tibor

Távol maradt: Babarczi Antal bizottsági elnök ( jelezte távolmaradását)
Jelenlévő meghívottak: Petró Ferenc polgármester, Fackelmann István alpolgármester, Dr.
Karsai Éva igazgatási ügyintéző, Pipicz Anita gazdasági osztályvezető, Fodor
Csaba
irodavezető,
Sisler
István
Mórahalmi
Rendőrkapitányság
képviseletében, Sipos Zsolt Kmb., Balogh Attila Kmb., Pőcze Levente
Polgárőr Egyesület elnöke, Dr. Sümegi Sándor SZISB elnök, Kószó Tamás
SZISB tag, Rózsa József PTB tag, Erdődi Károlyné SZISB tag, Gyenge Balázs
SZISB tag, Tóth Tamás SZISB tag, Tóth István PTB tag, Németh Attila
ÁSOTT-TELSZO Kht. ügyvezetője, Fodorné Király Aranka óvodavezető,
Kása Gabriella Gondozási Központ vezető, Rácz Józsefné Gondozási Központ,
Sáricz Ilona ifjúsági referens, Kovács-Tanács Istvánné Petőfi Sándor
Művelődési Ház és Könyvtár igazgató.
Jegyzőkönyv-vezető: Marozsánné Balogh Mária gazdálkodási ügyintéző
Dobák Sándor bizottsági tag: Köszönti a jelenlévőket és Babarczi Antal bizottsági elnök
távollétében megnyitja a Település-, Vállalkozásfejlesztési és Mezőgazdasági Bizottság
ülését.
Megállapítja, hogy 6 fő bizottsági tag jelen van, az ülés határozatképes.
A kiadott és a jegyzőkönyvhöz mellékelt ( 1. számú ) meghívóban foglaltaktól eltérően az
alábbiak szerint tesz javaslatot az ülés napirendjére.
1) A civil szervezetek tevékenységéről szóló tájékoztató véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
2) A község közbiztonsági helyzetéről szóló beszámoló véleményezése
Előadó: Dr. Zélity László r. alezredes, kapitányságvezető (Szeged Városi
Rendőrkapitányság), Pőcze Levente elnök (Polgárőr Egyesület)
3) A Kiskunhalasi Határőr Igazgatóság, Szeged Határrendészeti Kirendeltség munkájáról
szóló tájékoztató véleményezése
Előadó: Éberhardt Gábor alezredes (Határrendészeti Kirendeltség vezetője)
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4) A Homokháti Többcélú Kistérségi Társulás 2006. évi munkájáról szóló beszámoló
véleményezése
Előadó: Nógrádi Zoltán TT. elnöke
5) Az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
6) Éves közbeszerzési terv elfogadásának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
7) Az ÁSOTT-TELSZO Kht. 2006.
beszámolójának véleményezése
Előadó: Németh Attila ügyvezető

évi

közhasznúsági

jelentésének

és

éves

8) A Települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 1/2000.(I. 20.) sz. rendelet módosításának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
9) 14/2007.(II.16.) KT határozat hatályon kívül helyezésének véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
10) Egyebek
A Település-, Vállalkozásfejlesztési és Mezőgazdasági Bizottság ( továbbiakban Bizottság) a
napirendre tett javaslatot 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta és az alábbi
határozatot hozta.
17/2007. (IV.17.) TVMB határozat
Tárgy:

A Település-, Vállalkozásfejlesztési és Mezőgazdasági Bizottság 2007. április
17-i ülés napirendjének megállapítása
Határozat

Ásotthalom Község Képviselő-testület Település-, Vállalkozásfejlesztési és Mezőgazdasági
Bizottsága egyetért Dobák Sándor bizottsági tag tárgyi indítványával, és az alábbiak szerint
dönt:
1) A civil szervezetek tevékenységéről szóló tájékoztató véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
2) A község közbiztonsági helyzetéről szóló beszámoló véleményezése
Előadó: Dr. Zélity László r. alezredes, kapitányságvezető (Szeged Városi
Rendőrkapitányság), Pőcze Levente elnök (Polgárőr Egyesület)
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3) A Kiskunhalasi Határőr Igazgatóság, Szeged Határrendészeti Kirendeltség
munkájáról szóló tájékoztató véleményezése
Előadó: Éberhardt Gábor alezredes (Határrendészeti Kirendeltség vezetője)
4) A Homokháti Többcélú Kistérségi Társulás 2006. évi munkájáról szóló beszámoló
véleményezése
Előadó: Nógrádi Zoltán TT. elnöke
5) Az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
6) Éves közbeszerzési terv elfogadásának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
7) Az ÁSOTT-TELSZO Kht. 2006. évi közhasznúsági jelentésének és éves
beszámolójának véleményezése
Előadó: Németh Attila ügyvezető
8) A Települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 1/2000.(I. 20.) sz. rendelet módosításának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
9) 14/2007.(II.16.) KT határozat hatályon kívül helyezésének véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
10) Egyebek
Határozatról értesül:
1.) Babarczi Antal bizottság elnöke
2.) Petró Ferenc polgármester
3.) Dr. Keresztury Mónika jegyző

Dobák Sándor bizottsági tag tájékoztatja a jelenlévőket, hogy
az
1.)
napirendi
pont
megtárgyalása
közösen
történik
Ásotthalom Község Képviselő-testületének Szociális, Ifjúsági és
Sport,
valamint
Oktatási,
Művelődési
és
Egészségügyi
Bizottságával. Az 5.) napirendi pont megtárgyalása közösen
történik Ásotthalom Község Képviselő-testületének Szociális,
Ifjúsági és Sport, Oktatási, Művelődési és Egészségügyi
Bizottságával valamint Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottságával
6.), 7.), 8.) és 9.) napirendi pontok megtárgyalása pedig
közösen történik Ásotthalom Község Képviselő-testületének
Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottságával, mivel a napirendi
pontokat fenti bizottságoknak is tárgyalnia és véleményeznie
kell.
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I. napirendi pont
A civil szervezetek tevékenységéről szóló tájékoztató véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
( Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 2. számú melléklete tartalmazza)
Petró Ferenc polgármester: a civil szerveztek vezetői megküldték a tájékoztatókat a Hivatal
részére, melyek az írásos anyagban szerepelnek. A civil szervezetek fontos szerepet töltenek
be a község életében a gyermekektől egészen a nyugdíjasokig.
Megjelentek az Európai Uniós pályázatok a civilek részére is, 90%-os támogatási aránnyal. A
pályázatok elkészítésében a Hivatal munkatársai igény szerint segítséget nyújtanak, ill.
hivatalos pályázatírók elérhetőségeit is rendelkezésre tudjuk bocsátani.
A település lakói nevében is köszönjük az elmúlt időszakban végzett munkájukat és további
sikereket kívánunk.
Kérdések, hozzászólások:
Petró Ferenc polgármester: az Ifjúsági Egyesület és az Ifjúsági Önkormányzat által készített
ifjúsági koncepció mikor kerülhet a Képviselő-testület elé?
Sáricz Ilona ifjúsági referens: a június 13-ai testületi ülésen, mivel jelenleg a kiküldött
kérdőívek kiértékelése folyamatban van.
Dr. Sümegi Sándor SZISB elnök: az Önkéntes Tűzoltóság tájékoztatójával kapcsolatosan
kérdezi, hogy minimális védőfelszerelést vásároltak, és ez elegendő-e a működéshez?
Petró Ferenc polgármester: a Ruzsai Köztestületi Tűzoltósággal közösen végezzük ezt a
feladatot, és nekik rendelkezésükre állnak a szükséges eszközök. A riasztás is először
hozzájuk érkezik és Ők értesítik az Ásotthalmiakat.
Németh Attila Kht. ügyvezető: a védőruhának lejárt a kihordási ideje nem használható és
ezért kellett újat vásárolni. A bevetési csizmának párja 60.000,- Ft, védősisak melynek
68.500,- Ft a nettó ára, a bevetési ruhából 1 öltözet 250.000,- Ft. Pénzügyileg nehéz
helyzetben van az Önkéntes Tűzoltóság, és főként pályázati forrásból próbálja fenntartani az
egyesületet.
A rádiót és kézi beszélőt kell venni, mivel a régi rossz minőségű és használhatatlan, ezért
mobiltelefonon kell kommunikálni.
Dobák Sándor bizottsági tag a civil szervezetek tevékenységéről szóló tájékoztató
elfogadását szavazásra bocsátja:
A Település-, Vállalkozásfejlesztési és Mezőgazdasági Bizottság 6 igen szavazattal,
ellenszavazat nélkül elfogadta az előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:
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18/2007. (IV.17.) TVMB határozat
Tárgy:

A civil szervezetek tevékenységéről szóló tájékoztató véleményezése
Határozat

Ásotthalom Község Képviselő-testület Település-, Vállalkozásfejlesztési és Mezőgazdasági
Bizottsága megtárgyalta a tárgyi előterjesztést, és az alábbiak szerint dönt:
1.) A Bizottság az írásbeli előterjesztésben foglaltakkal egyetért és alkalmasnak
tartja, hogy azt a Képviselő-testület megvitassa, és elfogadja.
2.) A Bizottság megbízza a Bizottság elnökét, hogy a Bizottsági határozatot
ismertesse a Képviselő-testülettel.
Határidő: 2007. április 17.
Felelős: Babarczi Antal biztottsági elnök
Határozatról értesül:
1.) Babarczi Antal bizottság elnöke
2.) Petró Ferenc polgármester
3.) Dr. Keresztury Mónika jegyző
A Település-, Vállalkozásfejlesztési és Mezőgazdasági Bizottság önálló ülését a 2.), 3.), 4.)
napirendi pontok megtárgyalásával folytatta.
II. napirendi pont
A község közbiztonsági helyzetéről szóló beszámoló véleményezése
Előadó: Dr. Zélity László r. alezredes, kapitányságvezető (Szeged Városi
Rendőrkapitányság), Pőcze Levente elnök (Polgárőr Egyesület)
( Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 3. számú melléklete tartalmazza)
Dobák Sándor bizottsági tag: szükségét érzi, hogy a Bedő Albert Középiskola, Erdészeti
Szakiskolában tanulmányokat folytató fiatalok részére a tiltott szerekről előadásokat kellene
tartani, a mezőőri szolgálatot hiányolta, valamint a községben előforduló rongálások
elkerülése érdekében a rendőrségnek közös szolgálatokat kellene a határőrökkel és a
polgárőrökkel teljesítenie. Lakossági összefogást hiányol és szorgalmaz, annak érdekében,
hogy a hétvégi vandalizmus visszaszorítása eredményes legyen. A fiatalkorúak által okozott
károk a park és a buszmegálló körül óriási méreteket öltöttek.
Petró Ferenc polgármester: az önkormányzat jó kapcsolatot tart fenn a rendőrséggel, de
nemcsak a hatóság felelősségét hangsúlyozza, hanem a szülőkét, akik nem vesznek róla
tudomást, hogy a fiatalkorú gyermekük hol tölti az estét, esetleg az éjszakát.
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Pőcze Levente Polgárőr Egyesület elnöke: szükségesnek látta a hétvégi rongálások
megelőzése érdekében a többszintű összefogást, valamint az emberek tudatformálását,
amelynek eredményeképpen a problémákat magukénak érzik és nyitottak a megoldásra.
Farkas Mátyás bizottsági tag: A tanyavilágban előforduló problémákról beszélt, a
falopásokról, egyéb lopásokról. Tudja, hogy a rendőrség nem tud jelen lenni a nagy
kiterjedésű tanyavilágban, a tanyasi emberek szinte már belenyugodtak abba, hogy a lopások
rendszeresek és már feljelentést sem tesznek. Ezekben az estekben az összefogás és egymás
segítése lehetne a megoldás, valamint talán a mezőőri jelenlét.
Petró Ferenc polgármester: A mezőőri szolgálat finanszírozási lehetőségeinek felkutatása
napirenden szerepel, valamint a közterület felügyelői státusz létrehozása is.
Dr. Sümegi Sándor: A fiatalkorúak körül kialakult probléma esetében a vendéglátó egységek
felelősségét hangsúlyozta, hiszen ezeknek az egységeknek jogszabály alapján nem is lehetne
18 év alatti személy szeszesitallal kiszolgálni. Ezen a területen kellene ellenőrzéseket végezni.
Petró Ferenc polgármester: Történtek már ellenőrzések a fiatalkorúak alkohollal történő
kiszolgálása ügyében, de a vendéglátósok azzal mentették ki magukat, hogy nagykorúakat
szolgáltak csak ki, így tettenérés hiányában nem lett eredmény.
Fröhlich András bizottsági tag: Saját pedagógusi tapasztalataira hivatkozva elmondja, hogy
sok esetben a 18 év feletti személy vásárolta meg a szeszesital és azt az épületen kívül átadta a
fiatalkorúak részére. Eredményesnek gondolná, ha a szülőket be lehetne hívatni, hiszen
jogilag ők felelősek a gyerekeikért, hangsúlyozni kellene a kötelesség és a fegyelem
fontosságát.
Polner Frigyesné bizottsági tag: Pozitív példával erősítette meg a rendőrség munkájának
hatékonyságát, hiszen az ő személyes példájában is telefonon értesítették arról, hogy az
erdejében fakivágás történik. Sok sikert és eredményt kívánt a rendőrség további munkájához.
Sisler István Mórahalmi Rendőrkapitányság képviseletében: Az elhangzott hozzászólásokban
nagyrészt a válasz is benne volt. Kiegészítésként elmondja, hogy a helyi szakiskolában
történő előadások a személyi feltételek hiánya miatt nem teljesültek, de 2007. évben már a
megalakult Bűnmegelőzési Csoport fogja ellátni ezeket a feladatokat. Iskolákkal már a
kapcsolatfelvételek folyamatban vannak, a felvilágosító előadások előkészítése már zajlik.
A fiatalkorúak esetében, a legnagyobb problémának azt tartja, hogy a szülők a rendőrséggel
akarják megoldani a családi problémákat. A vendéglátó egységek ellenőrzése már történt,
partnerként az önkormányzatokkal és a fogyasztóvédelmi hatóságokkal.
A tanyavilágban ismertté vált bűncselekmények száma csökkent, fontos hangsúlyozni az
ismertté válás tényét. A mezőőri szolgálat jelenthetne részbeni megoldást a problémákra, de a
mezőőri szolgálat beindítása a környező településeken is leginkább pályázati pénzből
valósulhatott meg.
A rendőrség munkájáról elmondta, hogy az utóbbi időszakban az adminisztrációs terhek a
háromszorosára nőttek, sok időt és energiát elvonnak az állománytól. A rendőrség tekintélyét
akkor látja biztosítottnak, ha éppen intézkednek. A rendőrségnél az átlagéletkor 30 év körül
van, ami bizonyos generációs szakadékot jelent, hiszen az idősebb tapasztalt kollégák
hiányoznak, így nem tudják átadni az ismereteiket az iskolákból frissen kikerülteknek.
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Túrú Tibor bizottsági tag: a térkamerás megfigyelő rendszer bevezetésében látta a megoldást
a park védelmezésére a vandalizmussal szemben.
Sisler István Mórahalmi Rendőrkapitányság képviseletében: az élőerő mellett a térkamerás
megfigyelés is jó megoldás lehet, azonban az adatvédelmi törvény szigorúan szabályozza
alkalmazásának feltételeit, valamint a telepítése szintén anyagi terheket róna az
önkormányzatra. A hatékonysága, pedig csak akkor maximális, ha a kamerákat egy személy
figyeli és károkozás esetében riasztja a rendőrséget.
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
Dobák Sándor bizottsági tag: A község közbiztonsági helyzetéről szóló beszámoló
véleményezését szavazásra bocsátja.
A Település-, Vállalkozásfejlesztési és Mezőgazdasági Bizottság 6 igen szavazattal,
ellenszavazat nélkül elfogadta az előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:
19/2007. (IV.17.) TVMB határozat
Tárgy:

A község közbiztonsági helyzetéről szóló beszámoló véleményezése

Határozat

Ásotthalom Község Képviselő-testület Település-, Vállalkozásfejlesztési és Mezőgazdasági
Bizottsága megtárgyalta a tárgyi előterjesztést, és az alábbiak szerint dönt:
1.) A Bizottság az írásbeli előterjesztésben foglaltakkal egyetért és alkalmasnak
tartja, hogy azt a Képviselő-testület megvitassa, és elfogadja.
2.) A Bizottság megbízza a Bizottság elnökét, hogy a Bizottsági határozatot
ismertesse a Képviselő-testülettel.
Határidő: 2007. április 17.
Felelős: Babarczi Antal biztottsági elnök
Határozatról értesül:
1.) Babarczi Antal bizottság elnöke
2.) Petró Ferenc polgármester
3.) Dr. Keresztury Mónika jegyző
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III. napirendi pont
A Kiskunhalasi Határőr Igazgatóság, Szeged Határrendészeti Kirendeltség munkájáról szóló
tájékoztató véleményezése
Előadó: Éberhardt Gábor alezredes (Határrendészeti Kirendeltség vezetője)
( Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 4. számú melléklete tartalmazza)
Petró Ferenc polgármester: ismertette az írásbeli előterjesztést, tekintettel arra, hogy a
Kiskunhalasi Határőr Igazgatóság képviselője a bizottsági ülésen nem tudott részt venni.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Dobák Sándor bizottsági elnök: A Kiskunhalasi Határőr Igazgatóság, Szeged Határrendészeti
Kirendeltség munkájáról szóló tájékoztató véleményezését szavazásra bocsátja.
A Település-, Vállalkozásfejlesztési és Mezőgazdasági Bizottság 6 igen szavazattal,
ellenszavazat nélkül elfogadta az előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:
20/2007. (IV.17.) TVMB határozat
Tárgy:

A Kiskunhalasi Határőr Igazgatóság, Szeged Határrendészeti Kirendeltség
munkájáról szóló tájékoztató véleményezése
Határozat

Ásotthalom Község Képviselő-testület Település-, Vállalkozásfejlesztési és Mezőgazdasági
Bizottsága megtárgyalta a tárgyi előterjesztést, és az alábbiak szerint dönt:
1.) A Bizottság az írásbeli előterjesztésben foglaltakkal egyetért és
alkalmasnak tartja, hogy azt a Képviselő-testület megvitassa, és
elfogadja.
2.) A Bizottság megbízza a Bizottság elnökét, hogy a Bizottsági határozatot
ismertesse a Képviselő-testülettel.
Határidő: 2007. április 17.
Felelős: Babarczi Antal bizottsági elnök
Határozatról értesül:
1.) Babarczi Antal bizottság elnöke
2.) Petró Ferenc polgármester
3.) Dr. Keresztury Mónika jegyző
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IV. napirendi pont
A Homokháti Többcélú Kistérségi Társulás 2006. évi munkájáról szóló beszámoló
véleményezése
Előadó: Nógrádi Zoltán TT. elnöke
( Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 5. számú melléklete tartalmazza)
Dobák Sándor bizottsági tag: köszönti Fodor Csabát és felkéri a napirendi pont előadására.
Fodor Csaba irodavezető: kimentette Nógrádi Zoltán Urat, aki elfoglaltsága miatt nem tudott
megjelenni. Véleménye szerint az írásos beszámoló részletesen bemutatja a Társulás
munkáját, kérdésekre szívesen válaszol.
Dobák Sándor bizottsági tag: A Társulás működési költségvetésében összesen 3 db szám
található.
Fodor Csaba irodavezető: Azért szerepel csak ennyi adat a táblázatokban, mert mint mindent
általában ennek a Társulásnak a finanszírozását is, amennyiben tudják
projektfinanszírozásban teszik meg. Ez az állami finanszírozás működési oldala. Tavalyi
évben pályázatokból projektmenedzserekkel dolgoztak, akik megbízási szerződésekkel látták
el a különböző pályázati feladataikat, az iroda állandó apparátusa 11 fő.
Petró Ferenc polgármester: A Társulás eleget tett beszámolási kötelezettségének.
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
Dobák Sándor bizottsági elnök: A Homokháti Többcélú Kistérségi Társulás 2006. évi
munkájáról szóló beszámoló véleményezését szavazásra bocsátja.
A Település-, Vállalkozásfejlesztési és Mezőgazdasági Bizottság 6 igen szavazattal,
ellenszavazat nélkül elfogadta az előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:
21/2007. (IV.17.) TVMB határozat
Tárgy:

A Homokháti Többcélú Kistérségi Társulás 2006. évi munkájáról szóló
beszámoló véleményezése
Határozat

Ásotthalom Község Képviselő-testület Település-, Vállalkozásfejlesztési és Mezőgazdasági
Bizottsága megtárgyalta a tárgyi előterjesztést, és az alábbiak szerint dönt:
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1.) A Bizottság az írásbeli előterjesztésben foglaltakkal egyetért és
alkalmasnak tartja, hogy azt a Képviselő-testület megvitassa, és
elfogadja.
2.) A Bizottság megbízza a Bizottság elnökét, hogy a Bizottsági határozatot
ismertesse a Képviselő-testülettel.
Határidő: 2007. április 17.
Felelős: Babarczi Antal bizottsági elnök
Határozatról értesül:
1.) Babarczi Antal bizottság elnöke
2.) Petró Ferenc polgármester
3.) Dr. Keresztury Mónika jegyző
A Település-, Vállalkozásfejlesztési és Mezőgazdasági Bizottság 5.), 6.), 7.), 8.) és 9.)
napirendi pontjainak megtárgyalása közösen történik Ásotthalom Község Képviselőtestületének Szociális, Ifjúsági és Sport Bizottságával, Oktatási, Művelődési és Egészségügyi
Bizottságával valamint Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottságával.
V. napirendi pont
Az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
( Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 6. számú melléklete tartalmazza)
Petró Ferenc polgármester: Az írásos anyag részletesen bemutatja a 2006. évi zárszámadás
adatait, melyet Gajdánné Szathmári Mária könyvvizsgáló is javasol elfogadásra.
Polner Frigyesné bizottsági tag: Javasolta, hogy az előterjesztésben szereplő lakbér
hátralékosokkal szemben keményen fel kell lépni a megtérülések érdekében.
Petró Ferenc polgármester: A lakásbérleti szerződésekben szerepelnek a nemfizetés elleni
szankciók, először felszólítás, majd végső esetben a kiköltöztetés.
Polner Frigyesné bizottsági tag: Kérdései, az iparűzési adó sorban kimutatott összegből,
várhatóan mennyi visszafizetendő rész keletkezik, valamint a gépjárműadó sorban lévő
összeg, milyen százalékos befizetést takar, ez a viszonylag kedvező összeg a törvényi változás
eredménye, vagy az adómorál javulása okozta?
Pontosításként elmondta, hogy a hitel az 1. számú mellékletben 154 mFt, azonban a
hitelállomány nem ennyi, mivel a 2. számú mellékletben látható a hitel visszafizetések
összege, amely 127m Ft, ennek különbözete a működési hitel állomány növekedése.
Petró Ferenc polgármester: az iparűzési adó tekintetében a kimutatott összeg részben hamis
képet is mutathat, hiszen a vállalkozások kiskapuként használják ezt a lehetőséget. A
gépjárműadó befizetéseknél a törvényi változás is benne van, de az adófizetési morál is javult.
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
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Dobák Sándor bizottsági tag: Az Önkormányzat 2006. évi pénzmaradvány felhasználásáról
szóló határozati javaslat véleményezését szavazásra bocsátja.
A Település-, Vállalkozásfejlesztési és Mezőgazdasági Bizottság 6 igen szavazattal,
ellenszavazat nélkül elfogadta a 2006. évi pénzmaradvány felhasználásáról szóló határozati
javaslat véleményezését.
Dobák Sándor bizottsági tag: az Önkormányzat 2006. évi költségvetésének végrehajtásáról
szóló rendelet-tervezet véleményezését szavazásra bocsátja.
A Település-, Vállalkozásfejlesztési és Mezőgazdasági Bizottság 6 igen szavazattal,
ellenszavazat nélkül elfogadta az Önkormányzat 2006. évi költségvetés végrehajtásáról és a
keletkezett pénzmaradvány felhasználásáról szóló rendelet-tervezet véleményezését és az
alábbi határozatot hozta:
22/2007. (IV.17.) TVMB határozat
Tárgy:

Az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásának véleményezése
Határozat

Ásotthalom Község Képviselő-testület Település-, Vállalkozásfejlesztési és Mezőgazdasági
Bizottsága megtárgyalta a tárgyi előterjesztést, és az alábbiak szerint dönt:

1.) A Bizottság az írásbeli előterjesztésben foglaltakkal egyetért és a 2006. évi
pénzmaradvány felhasználásáról szóló határozati javaslatot, valamint az
előterjesztett Ásotthalom Község Önkormányzat 2006. évi költségvetésének
végrehajtásáról, és a keletkezett pénzmaradvány felhasználásáról szóló rendelettervezetet alkalmasnak tartja, hogy azt a Képviselő-testület megvitassa, és
elfogadja.
2.) A Bizottság megbízza a Bizottság elnökét, hogy a Bizottsági határozatot
ismertesse a Képviselő-testülettel.
Határidő: 2007. április 17.
Felelős: Babarczi Antal bizottsági elnök
Határozatról értesül:
1.) Babarczi Antal bizottság elnöke
2.) Petró Ferenc polgármester
3.) Dr. Keresztury Mónika jegyző

12
A Település-, Vállalkozásfejlesztési és Mezőgazdasági Bizottság 6.), 7.), 8.) és 9.) napirendi
pontjainak megtárgyalása közösen történik Ásotthalom Község Képviselő-testületének
Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottságával.
VI. napirendi pont
Éves közbeszerzési terv elfogadásának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
( Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 7. számú melléklete tartalmazza)
Petró Ferenc polgármester: Az írásban kiadott éves közbeszerzési terv elkészítésével az
önkormányzat a törvényi kötelezettségének tesz eleget.
Dr. Karsai Éva igazgatási ügyintéző: A pályázatok költségvetésében figyelni kell arra, hogy
elszámolható-e a közbeszerzés tárgya szerinti műszaki szakértő díja, mert ezek a díjak
jelentős összegeket képviselnek. Tudomása szerint az Európai Uniós pályázatoknál kötelező
külsős közbeszerzési tanácsadó alkalmazása, amelynek az anyagi vonzata, szintén jelentős.
Az EU-s pályázatoknál, azonban ezen költségekre bizonyos keretek között összegek
hívhatóak le.
A közbeszerzési tervben ugyan nem szerepel, de az önkormányzat hiteleiről is szót kívánt
ejteni. Az önkormányzatnak 2007. június 29-én és július hónap folyamán is 2 db rulírozó
hitele fog lejárni, valamint a csatornázással kapcsolatos hitelt is vissza kell fizetni 2008. és
2009. évben. Az ún. pénzügyi szolgáltatások megrendelésére a közbeszerzés nagyon alacsony
értékhatárt állapít meg, már 8 millió forint felett egyszeri ún. rövidlistás közbeszerzési eljárást
kell lefolytatni. A becsült érték pénzügyi szolgáltatások megrendelése esetében a felvett hitel
nagyságát nem tartalmazza, a kamatok, fenntartási-, számlavezetési díjat kell a becsült
értéknél számításba venni, tekintettel a Közbeszerzések Tanácsának 4/2006-os ajánlására.
A közbeszerzési törvény az ún. egybeszámítási kötelezettséget ír elő, és becsült érték
meghatározását szintén szigorúan rendezi, ha egy költségvetési éven belül, a
hitelszerződésekben bármilyen módosítás kerül végrehajtásra, és az egy évi becsült érték
meghaladja a 8 millió forintot, le kell folytatni a közbeszerzési eljárást.
A hitelek kapcsán javasolta olyan közbeszerzési tanácsadó megbízását, akinek megfelelő
szakmai háttere van és a pénzügyi, banki közbeszerzési eljárásokban is kellő jártassággal
rendelkezik. A tanácsadónak rövid határidőn belül be kellene számolnia a bizottságnak és
Képviselő-testületnek a hitelekkel kapcsolatos közbeszerzési kötelezettségekről, mivel már
júniusban le fog járni hitelszerződés.
Petró Ferenc polgármester: Külsős közbeszerzési szakértő alkalmazása több százezer
forintos nagyságrendű kiadást jelent.
Az önkormányzati törvény szerint folyószámlahitelt csak a számlavezető pénzintézettől lehet
felvenni, jelenleg közbeszerzési eljárást az önkormányzatok csak akkor kezdeményeznek,
amikor bankot szeretnének váltani.
A pályázatokba a közbeszerzési eljárási költségeket pedig nem lehet beépíteni.
Dr. Karsai Éva igazgatási ügyintéző: Amennyiben nem lehet pályázati támogatást lehívni a
közbeszerzési eljárás lefolytatására, a tanácsadó vagy szakértő díját önerőből kell fedezni. A
hitelekkel kapcsolatosan a Közbeszerzések Tanácsának ajánlása alapján közbeszerzési eljárás
lefolytatási kötelezettsége van az önkormányzatnak.
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Túrú Tibor bizottsági tag: Közbeszerzési terv miért csak belterületi utakat tartalmaz?
Petró Ferenc polgármester: A beruházásokat a pályázati kiírásokkal kell összhangba hozni, a
mezőgazdasági utak építését kivették a pályázati lehetőségek közül.
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
Dobák Sándor bizottsági tag: Az éves közbeszerzési terv elfogadásának véleményezését
szavazásra bocsátja.
A Település-, Vállalkozásfejlesztési és Mezőgazdasági Bizottság 6 igen szavazattal,
ellenszavazat nélkül elfogadta az előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:
23/2007. (IV.17.) TVMB határozat
Tárgy:

Az éves közbeszerzési terv elfogadásának véleményezése

Határozat
Ásotthalom Község Képviselő-testület Település-, Vállalkozásfejlesztési és Mezőgazdasági
Bizottsága megtárgyalta a tárgyi előterjesztést, és az alábbiak szerint dönt:
1.) A Bizottság az írásbeli előterjesztésben foglaltakkal egyetért és
alkalmasnak tartja, hogy azt a Képviselő-testület megvitassa, és
elfogadja.
2.) A Bizottság megbízza a Bizottság elnökét, hogy a Bizottsági határozatot
ismertesse a Képviselő-testülettel.
Határidő: 2007. április 17.
Felelős: Babarczi Antal bizottsági elnök
Határozatról értesül:
1.) Babarczi Antal bizottság elnöke
2.) Petró Ferenc polgármester
3.) Dr. Keresztury Mónika jegyző
VII. napirendi pont
Az ÁSOTT-TELSZO Kht. 2006. évi közhasznúsági jelentésének és éves beszámolójának
véleményezése
Előadó: Németh Attila ügyvezető
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( Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 8. számú melléklete tartalmazza)
Németh Attila Kht. ügyvezetője: Köszöntötte a jelenlévőket, külön köszöntötte Dr. Czabay
Ilona Könyvvizsgáló Asszonyt, és megkérte, hogy ismertesse a Kht. gazdálkodására vonatkozó
számadatokat.
Dobák Sándor bizottsági tag: A Település-, Vállalkozásfejlesztési és Mezőgazdasági
Bizottság és a Felügyelő Bizottság képviseletében köszönti a Könyvvizsgáló Asszonyt és
elmondja, hogy a Kht. bevételei a 2005. évhez viszonyítva az értékesítés árbevételében 46%kal csökkentek, a személyi jellegű kiadásaiban lényeges eltérés nem tapasztalható, az
üzemanyagköltségek 23%-kal növekedtek.
Dr. Czabay Ilona könyvvizsgáló: Köszöntötte a jelenlévőket és soronként ismertette a főbb
számsorokat a beszámolóból.
Az előzőekben már ismertetett adatokon túl elmondta, hogy a Kht-ban a foglalkoztatással
problémákat tapasztalt. A közhasznú foglalkoztatás ugyan hasznos, de a Kht. részéről plusz
ráfordításokat igényel, a Munkaügyi Központ támogatása mellett is emeli a Kht. személyi
jellegű ráfordításait. A bevételcsökkenés nem jelenik meg a személyi jellegű kiadásoknál.
Az anyagjellegű ráfordítás csökkent, hiszen a tevékenység árbevételével együtt mozdult. Az
üzemanyag költségek emelkedése nem magyarázható teljes mértékben a távolabbi munkák
végzésével, fellazult a gépkocsi használatra vonatkozó fegyelem, nem tartják be a gépjármű
használatra vonatkozó szabályzatba foglaltakat, ezért nagyobb odafigyelés igényelne az
elszámoltatás, a menetlevelek ellenőrzése. A Könyvvizsgáló Asszony fontosnak tartaná a
rendszeres elszámoltatást, ellenőrzést, számonkérést.
Jelentős hiányosságnak tartja, hogy az ügyvezető semmiféle gazdasági, számviteli, adózási
ismerettel nem rendelkezik, a hatékonyság növelésére nem elegendőek csak a műszaki
ismeretek.
Fröhlich András bizottsági tag: a gépjárműveknek szigorú fogyasztási adataik vannak,
amelyek megmutatják a lehetséges fogyasztást.
Dr. Czabay Ilona könyvvizsgáló: Alapvetően helyteleníti a felerősödött készpénzmozgást, a
pénztár megnövekedett pénztárbizonylat tételszámait. Javasolja a kártyára történő tankolást,
amelynél a gépjármű rendszáma is rögzítve lenne. 2007. áprilisában ellenőrizte a Kht.-t és a
pénzkezelésben szabálytalanságot észlelt, amelyről jegyzőkönyv és feljegyzés készült, az
estről a könyvvizsgáló a Felügyelő Bizottságot és a polgármester is tájékoztatta.
Mérleg fordulónapon jelentős összeg volt az adó- járuléktartozás. Részletfizetési, halasztási
kérelemmel lehet fordulni az APEH-hoz, de a mérleg készítésekor és a jelentés készítésekor is
a Kht-nak még nem volt 2007-re vonatkozó vállalkozási szerződése, amelyeket be kellene
mutatni a sikeres elbírálás céljából.
Petró Ferenc polgármester: könyvvizsgáló asszony a mérlegkészítés időszakában jelezte,
hogy szabálytalanságokat észlelt a számviteli, könyvviteli, pénzkezelési területen. Az
ellenőrzés során átvizsgálásra kerültek a szerződések és jelenléti ívek, melyeknél nem volt
eltérés tapasztalható. Utasította a Kht. ügyvezetőjét a szabályzatok betartására,
nyilvántartások pontos vezetésére, pénzkezelési ésszerűsítésekre, hibák megszüntetésére,
ellenőrzés bevezetésére.
Javasolja, a Képviselő-testületnek, hogy figyelmeztesse a Kht. ügyvezetőjét, hogy tartsa be a
jogszabályi előírásokat, fordítson fokozott figyelmet a gazdálkodás hatékonyabbá tételére és
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készítsen intézkedési tervet 2007. május 15. napjáig a független könyvvizsgáló és a Felügyelő
Bizottság által feltárt hiányosságok megszüntetése érdekében, valamint utasítsa a Kht.
ügyvezetőjét, hogy a vállalkozási szerződések megkötése előtt készítsen előkalkulációt a
vállalkozás eredményességére vonatkozóan, és a jóváhagyásra kötelezett szerződések
esetében a szerződés teljesítését követően nyújtson be utókalkulációt. Az elő- és
utókalkulációt a Kht. ügyvezetője köteles a Felügyelő Bizottság, a független könyvvizsgáló és
a polgármester részére rendelkezésre bocsátani.
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
Dobák Sándor bizottsági tag: Az ÁSOTT-TELSZO Kht. 2006. évi közhasznúsági
jelentésének és éves beszámolójának véleményezését szavazásra bocsátja.
A Település-, Vállalkozásfejlesztési és Mezőgazdasági Bizottság 6 igen szavazattal,
ellenszavazat nélkül elfogadta az előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:

24/2007. (IV.17.) TVMB határozat
Tárgy: Az ÁSOTT-TELSZO Kht. 2006. évi közhasznúsági jelentésének és éves
beszámolójának véleményezése

Határozat
Ásotthalom Község Képviselő-testület Település-, Vállalkozásfejlesztési és Mezőgazdasági
Bizottsága megtárgyalta a tárgyi előterjesztést, és az alábbiak szerint dönt:
1.) A Bizottság az írásbeli előterjesztésben foglaltakkal egyetért és
alkalmasnak tartja, hogy azt a Képviselő-testület megvitassa, és
elfogadja.
2.) A Bizottság megbízza a Bizottság elnökét, hogy a Bizottsági határozatot
ismertesse a Képviselő-testülettel.
Határidő: 2007. április 17.
Felelős: Babarczi Antal bizottsági elnök
Határozatról értesül:
1.) Babarczi Antal bizottság elnöke
2.) Petró Ferenc polgármester
3.) Dr. Keresztury Mónika jegyző
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VIII. napirendi pont
A Települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybe-vételéről szóló
1/2000.(I. 20.) sz. rendelet módosításának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
( Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 9. számú melléklete tartalmazza)
Petró Ferenc polgármester: A Közigazgatási Hivatal törvényességi észrevétele miatt
szükséges módosítani a rendeletet.
Dr. Karsai Éva igazgatási ügyintéző: A Képviselő-testület 2007. februári ülésén határozatban
szabályozta a hulladékszállítási díjkedvezményt, oly módon, hogy 20-50% közötti
díjkedvezményt adott azon kérelmezőknek, akiknek jövedelme nem haladta meg az öregségi
nyugdíjminimumot. A törvényességi észrevétel alapján ez rendeletalkotási hatáskörbe
tartozik.
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
Dobák Sándor bizottsági tag: A Települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás
kötelező igénybe-vételéről szóló 1/2000.(I. 20.) sz. rendelet módosításának véleményezését
szavazásra bocsátja.
A Település-, Vállalkozásfejlesztési és Mezőgazdasági Bizottság 6 igen szavazattal,
ellenszavazat nélkül elfogadta az előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:
25/2007. (IV.17.) TVMB határozat
Tárgy: A Települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 1/2000.(I. 20.) sz. rendelet módosításának véleményezése

Határozat
Ásotthalom Község Képviselő-testület Település-, Vállalkozásfejlesztési és Mezőgazdasági
Bizottsága megtárgyalta a tárgyi előterjesztést, és az alábbiak szerint dönt:
1.) A Bizottság az írásbeli előterjesztésben foglaltakkal egyetért és
alkalmasnak tartja, hogy azt a Képviselő-testület megvitassa, és
elfogadja.
2.) A Bizottság megbízza a Bizottság elnökét, hogy a Bizottsági határozatot
ismertesse a Képviselő-testülettel.
Határidő: 2007. április 17.
Felelős: Babarczi Antal bizottsági elnök
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Határozatról értesül:
1.) Babarczi Antal bizottság elnöke
2.) Petró Ferenc polgármester
3.) Dr. Keresztury Mónika jegyző

IX. napirendi pont
14/2007.(II.16.) KT határozat hatályon kívül helyezésének véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
( Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 10. számú melléklete tartalmazza)
Petró Ferenc polgármester: Ez a napirendi pont szorosan összefügg az előzővel, így külön
kiegészítést nem kívánt tenni.
Dr. Karsai Éva igazgatási ügyintéző: Tekintettel arra, hogy a díjkedvezményről rendeletben
kell rendelkezni szükségessé vált a Képviselő-testület 14/2007.(II.16.) KT határozatának
hatályon kívül helyezése.
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
Dobák Sándor bizottsági tag: a 14/2007.(II.16.) KT határozat hatályon kívül helyezésének
véleményezését szavazásra bocsátja.
A Település-, Vállalkozásfejlesztési és Mezőgazdasági Bizottság 6 igen szavazattal,
ellenszavazat nélkül elfogadta az előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:
26/2007. (IV.17.) TVMB határozat
Tárgy: A 14/2007.(II.16.) KT határozat hatályon kívül helyezésének véleményezése

Határozat
Ásotthalom Község Képviselő-testület Település-, Vállalkozásfejlesztési és Mezőgazdasági
Bizottsága megtárgyalta a tárgyi előterjesztést, és az alábbiak szerint dönt:
1.) A Bizottság az írásbeli előterjesztésben foglaltakkal egyetért és
alkalmasnak tartja, hogy azt a Képviselő-testület megvitassa, és
elfogadja.
2.) A Bizottság megbízza a Bizottság elnökét, hogy a Bizottsági határozatot
ismertesse a Képviselő-testülettel.
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Határidő: 2007. április 17.
Felelős: Babarczi Antal bizottsági elnök
Határozatról értesül:
1.) Babarczi Antal bizottság elnöke
2.) Petró Ferenc polgármester
3.) Dr. Keresztury Mónika jegyző
IX. napirendi pont
Egyebek
Dr. Karsai Éva igazgatási ügyintéző: A bizottság 2007. február 9-i üléséről készült
jegyzőkönyvben nem került rögzítésre, a vállalkozási és mezőgazdasági alelnök
megválasztásáról szóló határozat. A jegyzőkönyv csupán a szavazatszámokat tartalmazza, a
meghozott határozat nem szerepel benne.
Dobák Sándor bizottsági tag: a vállalkozási és mezőgazdasági alelnöki pozíció
megválasztása kapcsán elmondja, hogy Babarczi Antal bizottsági elnök 2007. február 9-i
bizottsági ülésen őt javasolta vállalkozási alelnöknek, Farkas Mátyást pedig mezőgazdasági
alelnöknek. A bizottsági elnök azért javasolta az alelnöki pozíciók létrehozását, hogy
távollétében ismertetésre kerülhessenek a bizottsági vélemények a testületi ülésen, illetve ,
hogy a megfelelő fórumokon pl. mezőgazdasági jellegű eseményeken az alelnök
képviselhesse a bizottságot.
Fröhlich András bizottsága tag: véleménye szerint az alelnök választás teljesen felesleges,
hiszen, ha az elnök nincs jelen, akkor megnevezi, hogy melyik bizottsági tag vezesse helyette
a bizottsági ülést.
Dobák Sándor bizottsági tag: a vállalkozási és mezőgazdasági alelnök megválasztására
vonatkozó javaslatot szavazásra bocsátja.
A Település-, Vállalkozásfejlesztési és Mezőgazdasági Bizottság 5 igen, és 1 nem szavazattal,
az alábbi határozatot hozta:
27/2007. (IV.17.) TVMB határozat
Tárgy: Vállalkozási és mezőgazdasági alelnök megválasztása

Határozat
Ásotthalom Község Képviselő-testület Település-, Vállalkozásfejlesztési és Mezőgazdasági
Bizottsága megtárgyalta a tárgyi előterjesztést, és az alábbiak szerint dönt:
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1.) A Bizottság úgy dönt, hogy Babarczi Antal bizottsági elnök helyettesítésére a
település-, és vállalkozásfejlesztési feladatok terén D o b á k S á n d o r
v á l l a l k o z á s i a l e l n ö k ö t , a mezőgazdasági feladatok terén pedig
F a r k a s M á t y á s m e z ő g a z d a s á g i a l e l n ö k ö t választja meg.
2.) A Bizottság úgy dönt, hogy a bizottsági ülések vezetését, valamint a bizottság
szakmai fórumokon történő képviseletét Babarczi Antal bizottsági elnök
t á v o l l é t é b e n Dobák Sándor vállalkozási alelnök, az ő távolléte esetén
pedig Farkas Mátyás mezőgazdasági alelnök l á t j a e l .
Határidő: 2007. április 17.
Felelős: Babarczi Antal bizottsági elnök
Határozatról értesül:
1.) Babarczi Antal bizottság elnöke
2.) Petró Ferenc polgármester
3.) Dr. Keresztury Mónika jegyző
Dobák Sándor bizottsági tag: Megoldást szeretne találni a szeméttelep teljes bezárásával
kapcsolatosan felmerült problémákra. Már gallyakat és építési törmeléket sem lehet
kiszállítani. Lakossági bejelentést kapott, hogy elszaporodtak az útszéleken, erdők alján a
szemétkupacok, fanyesedékek, valamint a fóliás növénytermesztéssel járó hulladékok. A
hulladékudvar kialakítását a lakosok számonkérik, mert a magasabb szemétszállítási díj,
ennek függvényében került megállapításra.
Másik felvetése a közbiztonság tárgyalásánál már felmerült. A buszváró és környékének
állapota katasztrofális, ezért véleménye szerint be kellene zárni a buszváró épületét.
Petró Ferenc polgármester: A szeméttelepet kinyitni nem lehet, mert a bírság 2 mFt, amelyet
a hatóság kiszabhat az önkormányzatra. 2007 április 19-én, csütörtökön reggel a Szegedi
Környezetgazdálkodási Kht. szakembere érkezik megbeszélésre, akivel a megoldás
felkutatása lesz a cél.
Dobák Sándor bizottsági tag megállapította, hogy egyéb bejelentés, hozzászólás nem
hangzott el, így a Település-, Vállalkozásfejlesztési és Mezőgazdasági Bizottság ülését 1745
órakor berekesztette.
Kmf.

Dobák Sándor sk.
Település-, Vállalkozásfejlesztési és
Mezőgazdasági Bizottság tagja

Marozsánné Balogh Mária sk.
jegyzőkönyv-vezető

