Jegyzőkönyv

Készült Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. szeptember
17-én 19,40 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésén.
A Képviselőtestületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme
Jelen van: Petró Ferenc polgármester, Fackelmann István alpolgármester, Babarczi
Antal, Dobák Sándor, Kiss Sándor, Kószó Tamás, Polner Frigyesné,
Pőcze Levente, Tóth István, Dr. Sümegi Sándor képviselők
Távol

maradt: Farkas Mátyás
távolmaradásukat),

és

Rózsa

József

képviselő

(jelezték

Jelenlévő meghívottak: Dr. Karsai Éva jegyző, Bálintné Mityók Szilvia
gazdálkodási ügyintéző – kontírozó könyvelő, Dr. Csúcs Áron titkársági
osztályvezető, Gajdánné Szatmári Mária könyvvizsgáló, Dr. Czabay
Ilona könyvvizsgáló, Németh Attila ügyvezető, Kása Gabriella
Gondozási Központ vezetője, Dr. Hadfiné Böjthe Gabriella Kiss Ferenc
Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda igazgatója, Bókáné
Szilágyi Mária óvodavezető, Kovács-Tanács Istvánné Petőfi Sándor
Művelődési Ház és Könyvtár igazgatója, Németh Attila ÁSOTTTELSZO Kht. ügyvezető, Andrésiné Dr. Ambrus Ildokó Bedő Albert
Erdészeti Szakiskola és Kollégium igazgatója, Gőgh Edit Cs.M.ÖK.
Mórahalmi Idősek Otthona intézményvezetője, Dr. Papp László
adóügyi ügyintéző, Mityók Ernő adóügyi ügyintéző,
Jegyzőkönyv-vezető: Fődi Józsefné kulturális, informatikai és koordinációs
ügyintéző
Petró Ferenc polgármester köszönti a jelenlévőket és megnyitja a Képviselőtestület ülését.
Megállapítja, hogy a polgármester és 9 fő képviselő jelen van, az ülés
határozatképes.
Javasolja, hogy a Képviselő-testület a kiadott – jegyzőkönyv 1. számú
mellékletében található – meghívóban foglaltaktól eltérően az alábbiak szerint
fogadja el az ülés napirendjét:
I.

A Képviselő-testület a 2008. szeptember 17-i nyílt ülésének napirendjét
az alábbiak szerint állapítja meg:
1.)

Tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről és a
végzett tevékenységről
Előadó: Petró Ferenc polgármester
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2.)

Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az átruházott
hatáskörben hozott döntésekről
Előadó: Petró Ferenc polgármester

3.)

Jegyzői tájékoztató az önkormányzat munkáját érintő jogszabályokról
és a Polgármesteri Hivatal munkájáról
Előadó: Dr. Karsai Éva jegyző

4.)

Beszámoló az ÁSOTT-TELSZO Kht. I. félévi gazdálkodásáról
Előadó: Németh Attila ügyvezető

5.)

Az ÁSOTT-TELSZO Kht. tájékoztatója
helyzetéről
Előadó: Németh Attila ügyvezető

6.)

Az ÁSOTT-TELSZO Kht. Felügyelő Bizottsága jogállásának rendezése
Előadó: Németh Attila ügyvezető

7.)

Tájékoztató a külterületi hulladék elszállítás kapcsán az ÁSOTTTELSZO Kht. és a Szegedi Környezetgazdálkodási Közhasznú
Társaság között létrejött szerződésről
Előadó: Németh Attila ügyvezető

8.)

Az Értelmi Fogyatékosok Rehabilitációs Intézetének tájékoztatója
Előadó: Petró Ferenc polgármester

9.)

Tájékoztató a Bedő Albert Középiskola, Erdészeti Szakiskola és
Kollégium munkájáról
Előadó: Petró Ferenc polgármester

az

aktuális

pénzügyi

10.) Tájékoztató a Homokhát TV 1 éves működéséről
Előadó: Petró Ferenc polgármester
11.) Tájékoztató a Borostyán Nyugdíjas Klub munkájáról
Előadó: Petró Ferenc polgármester
12.) A 2008. évi közbeszerzési terv kiegészítése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
13.) Az önkormányzati képviselők, valamint a bizottságok nem képviselő
tagjainak tiszteletdíjáról és költségtérítéséről szóló 4/1995.(I.26.) Ö.
számú rendelet módosítása
Előadó: Dr. Karsai Éva jegyző
14.) A helyi vásárok és piacok tartásának rendjéről szóló rendelet
megalkotása
Előadó: Dr. Karsai Éva jegyző
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15.) Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól
szóló 19/2007.(VI.27.) KT rendelet módosítása
Előadó: Dr. Karsai Éva jegyző
16.) Az idegenforgalmi adóról szóló 18/2000.(XI.23.) számú rendelet
módosítása
Előadó: Dr. Karsai Éva jegyző
17.) A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező
igénybe-vételéről szóló 1/2000.(I. 20.) számú rendelet módosítása
Előadó: Dr. Karsai Éva jegyző
18.) A közterületek használatáról
módosítása
Előadó: Dr. Karsai Éva jegyző

szóló

14/2008.(IV.16.)

rendelet

19.) A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatának
megalkotásáról szóló 30/2007.(XI.14.) rendelet módosítása
Előadó: Dr. Karsai Éva jegyző
20.) A Településüzemeltetési és
meghatározása
Előadó: Dr. Karsai Éva jegyző

Műszaki

Szolgálat

létszámának

21.) „Bentlakásos intézmények korszerűsítése” címmel pályázat benyújtása
Előadó: Petró Ferenc polgármester
22.) Kistérségi Közoktatási Intézkedési Terv elfogadása
Előadó: Petró Ferenc polgármester
23.) 201/2007.(XII.19.) KT határozat módosítása
Előadó: Kovács-Tanács Istvánné igazgató
24.) A Kiss Ferenc Általános Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
és Napközi Otthonos Óvoda infrastukturális felújítására pályázat
benyújtása
Előadó: Petró Ferenc polgármester
25.) Az Önkormányzat tájékoztatója az aktuális pénzügyi helyzetről
Előadó: Petró Ferenc polgármester
26.) A Kiss Ferenc Általános Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
és Napközi Otthonos Óvoda 2008. évi költségvetésének módosítása
Előadó: Petró Ferenc polgármester
27.) Az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről
módosítása
Előadó: Petró Ferenc polgármester

szóló

rendelete

4
28.) „Óvodafejlesztés a fűtéskorszerűsítés vonatkozásában Ásotthalmon”
című pályázat módosításáról szóló 163/2008.(VIII.6.) KT határozat
módosítása
Előadó: Petró Ferenc polgármester
29.) Az Önkormányzat tulajdonában lévő Ásotthalom, Bartók u. 31. szám
alatti ingatlan értékesítésére ismételt pályázat kiírása
Előadó: Petró Ferenc polgármester
30.) Az Önkormányzat tulajdonában lévő Ásotthalom, Dózsa Gy. u. 17.
szám alatti ingatlan értékesítésre ismételt pályázat kiírása
Előadó: Petró Ferenc polgármester
31.) Az Önkormányzat tulajdonában lévő Ásotthalom Felszabadulás u. 26.
szám alatti ingatlan értékesítésére ismételt pályázat kiírás
Előadó: Petró Ferenc polgármester
32.) A
Homokháti
Kistérség
Többcélú
Megállapodásának módosítása
Előadó: Petró Ferenc polgármester

Társulása

Társulási

33.) Bejelentések
34.) Interpellációk

Javasolja a jegyzőkönyv hitelesítésére Dr. Sümegi Sándor és Pőcze Levente
képviselőket megválasztani.
Kéri a képviselőket, hogy a fenti javaslat alapján fogadják el az ülés napirendjét, és a
jegyzőkönyv-hitelesítők személyére tett javaslatát, melyet szavazásra bocsát.
A Képviselő-testület a javaslatokat 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül
elfogadta és az alábbi határozatot hozza:
209/2008.(IX.17.) KT határozat
Tárgy: A Képviselő-testület 2008. szeptember 17-i nyílt ülés napirendjének
elfogadása és a jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztása
Határozat
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Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért Petró Ferenc
polgármester tárgyi indítványával és az alábbiak szerint dönt:
I.

A Képviselő-testület a 2008. szeptember 17-i nyílt ülésének napirendjét
az alábbiak szerint állapítja meg:
1.) Tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről és a végzett
tevékenységről
Előadó: Petró Ferenc polgármester
2.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az átruházott
hatáskörben hozott döntésekről
Előadó: Petró Ferenc polgármester
3.) Jegyzői tájékoztató az önkormányzat munkáját érintő jogszabályokról és
a Polgármesteri Hivatal munkájáról
Előadó: Dr. Karsai Éva jegyző
4.) Beszámoló az ÁSOTT-TELSZO Kht. I. félévi gazdálkodásáról
Előadó: Németh Attila ügyvezető
5.) Az ÁSOTT-TELSZO Kht. tájékoztatója az aktuális pénzügyi helyzetéről
Előadó: Németh Attila ügyvezető
6.) Az ÁSOTT-TELSZO Kht. Felügyelő Bizottsága jogállásának rendezése
Előadó: Németh Attila ügyvezető
7.) Tájékoztató a külterületi hulladék elszállítás kapcsán az ÁSOTTTELSZO Kht. és a Szegedi Környezetgazdálkodási Közhasznú Társaság
között létrejött szerződésről
Előadó: Németh Attila ügyvezető
8.) Az Értelmi Fogyatékosok Rehabilitációs Intézetének tájékoztatója
Előadó: Petró Ferenc polgármester
9.) Tájékoztató a Bedő Albert Középiskola, Erdészeti Szakiskola és
Kollégium munkájáról
Előadó: Petró Ferenc polgármester
10.) Tájékoztató a Homokhát TV 1 éves működéséről
Előadó: Petró Ferenc polgármester
11.) Tájékoztató a Borostyán Nyugdíjas Klub munkájáról
Előadó: Petró Ferenc polgármester
12.) A 2008. évi közbeszerzési terv kiegészítése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
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13.) Az önkormányzati képviselők, valamint a bizottságok nem képviselő
tagjainak tiszteletdíjáról és költségtérítéséről szóló 4/1995.(I.26.) Ö.
számú rendelet módosítása
Előadó: Dr. Karsai Éva jegyző
14.) A helyi vásárok és piacok tartásának rendjéről szóló rendelet
megalkotása
Előadó: Dr. Karsai Éva jegyző
15.) Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól
szóló 19/2007.(VI.27.) KT rendelet módosítása
Előadó: Dr. Karsai Éva jegyző
16.) Az idegenforgalmi adóról szóló 18/2000.(XI.23.) számú rendelet
módosítása
Előadó: Dr. Karsai Éva jegyző
17.) A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező
igénybe-vételéről szóló 1/2000.(I. 20.) számú rendelet módosítása
Előadó: Dr. Karsai Éva jegyző
18.) A közterületek használatáról
módosítása
Előadó: Dr. Karsai Éva jegyző

szóló

14/2008.(IV.16.)

rendelet

19.) A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatának
megalkotásáról szóló 30/2007.(XI.14.) rendelet módosítása
Előadó: Dr. Karsai Éva jegyző
20.) A Településüzemeltetési és
meghatározása
Előadó: Dr. Karsai Éva jegyző

Műszaki

Szolgálat

létszámának

21.) „Bentlakásos intézmények korszerűsítése” címmel pályázat benyújtása
Előadó: Petró Ferenc polgármester
22.) Kistérségi Közoktatási Intézkedési Terv elfogadása
Előadó: Petró Ferenc polgármester
23.) 201/2007.(XII.19.) KT határozat módosítása
Előadó: Kovács-Tanács Istvánné igazgató
24.) A Kiss Ferenc Általános Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
és Napközi Otthonos Óvoda infrastukturális felújítására pályázat
benyújtása
Előadó: Petró Ferenc polgármester
25.) Az Önkormányzat tájékoztatója az aktuális pénzügyi helyzetről
Előadó: Petró Ferenc polgármester
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26.) A Kiss Ferenc Általános Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
és Napközi Otthonos Óvoda 2008. évi költségvetésének módosítása
Előadó: Petró Ferenc polgármester
27.) Az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről
módosítása
Előadó: Petró Ferenc polgármester

szóló

rendelete

28.) „Óvodafejlesztés a fűtéskorszerűsítés vonatkozásában Ásotthalmon”
című pályázat módosításáról szóló 163/2008.(VIII.6.) KT határozat
módosítása
Előadó: Petró Ferenc polgármester
29.) Az Önkormányzat tulajdonában lévő Ásotthalom, Bartók u. 31. szám
alatti ingatlan értékesítésére ismételt pályázat kiírása
Előadó: Petró Ferenc polgármester
30.) Az Önkormányzat tulajdonában lévő Ásotthalom, Dózsa Gy. u. 17.
szám alatti ingatlan értékesítésre ismételt pályázat kiírása
Előadó: Petró Ferenc polgármester
31.) Az Önkormányzat tulajdonában lévő Ásotthalom Felszabadulás u. 26.
szám alatti ingatlan értékesítésére ismételt pályázat kiírás
Előadó: Petró Ferenc polgármester
32.) A
Homokháti
Kistérség
Többcélú
Megállapodásának módosítása
Előadó: Petró Ferenc polgármester

Társulása

Társulási

33.) Bejelentések
34.) Interpellációk
II.

A Képviselő-testület a 2008. szeptember 17-i nyílt ülésről készült
jegyzőkönyv hitelesítésére Dr. Sümegi Sándor és Pőcze Levente
képviselőket megválasztja.

Erről értesül:
1. Petró Ferenc polgármester
2. Dr. Karsai Éva jegyző – általa az osztályvezető
3. Irattár
I. számú napirendi pont
Tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről és a végzett
tevékenységről
Előadó: Petró Ferenc polgármester
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(Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 2. számú melléklete tartalmazza)
Petró Ferenc polgármester: Szóbeli kiegészítést nem kíván hozzáfűzni a kiadott
írásos anyaghoz.
Kérdések, hozzászólások:
Babarczi Antal képviselő: A határátkelőhely megnyitásáról, és az erdélyi úttal
kapcsolatosan kér tájékoztatót.
Petró Ferenc polgármester: A sajtóban megjelenő cikkek is tájékoztatást adtak.
Jelenleg tárcaközi bizottsági egyeztetések folynak. Október végére várható a
megállapodások aláírása, és a tiszaszigeti határátkelővel együtt nemzetközi
határátkelőnek fogják nyilvánítani és így 24 órás forgalmat fog biztosítani.
Az erdélyi úton a Csutri Hagyományőrző Egyesület pályázati támogatással vett részt.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Petró Ferenc polgármester szavazásra
bocsátja az előterjesztésben foglaltakat.
A Képviselő-testület egyhangúlag, 10 igen szavazattal elfogadta és meghozta az
alábbi határozatát:
210/2008.(IX.17.) KT határozat
Tárgy: Tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről a végzett
tevékenységről
Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselőtestület) megtárgyalta Petró Ferenc polgármester tárgyi előterjesztését és a következő
határozatot hozza:
1) A Képviselő-testület az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről a
végzett tevékenységről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.
A Képviselő-testület a végrehajtásról nem kér értesítést
Határidő: azonnal
Felelős: Petró Ferenc polgármester
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Határozatról értesül:
1. Petró Ferenc polgármester
2. Dr. Karsai Éva jegyző általa az osztályvezető
3. Irattár

II. számú napirendi pont
Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az átruházott
hatáskörben hozott döntésekről
Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 3. számú melléklete tartalmazza)
Petró Ferenc polgármester: Szóbeli kiegészítést nem kíván hozzáfűzni a kiadott
írásos anyaghoz.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Petró Ferenc polgármester szavazásra bocsátja
az előterjesztésben foglaltakat.
A Képviselő-testület egyhangúlag, 10 igen szavazattal elfogadta és meghozta az
alábbi határozatát:
211/2008.(IX.17.) KT határozat
Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról az átruházott
hatáskörben hozott döntésekről
Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselőtestület) Petró Ferenc polgármester előterjesztését megtárgyalta és az alábbiak szerint
dönt:
1 . ) A Képviselő-testület a 99/2008.(V.14.), 112, 115, 117, 118, 119, 120,
123, 124, 125, 126, 128/2008.(VI.25.), 156, 157, 158, 161, 162, 163, 164,
165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 177, 178/2008.(VIII.6.)
KT határozat végrehajtásáról szóló tájékoztatót e l f o g a d j a .
2 . ) A Képviselő-testület a Polgármester átruházott hatáskörében hozott
döntésekről szóló jelentését t u d o m á s u l v e s z i .
A Képviselő-testület a határozat végrehajtásáról nem kér jelentést.
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Erről értesítést kap:
1. Petró Ferenc polgármester
2. Dr. Karsai Éva jegyző – általa az osztályvezető
3. Irattár

III. számú napirendi pont
Jegyzői tájékoztató az önkormányzat munkáját érintő jogszabályokról és a
Polgármesteri Hivatal munkájáról
Előadó: Dr. Karsai Éva jegyző
(Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 4. számú melléklete tartalmazza)
Petró Ferenc polgármester átadja a szót Dr. Karsai Éva jegyzőnek, a napirendi pont
előadójának.
Dr. Karsai Éva jegyző: Tájékoztatja a Testületet, hogy 2008. július 3-án megyei
jegyzői értekezleten vett részt. Az értekezleten tájékoztatást kapott a közigazgatási
hivatalokat érintő jogszabályi változásokról, a Kistérségi Koordinációs Hálózat
működéséről, az adóellenőrzésekről, a törvényességi célellenőrzés tapasztalatairól, a
közszolgálati ellenőrzés ütemezéséről, az önkormányzatoknál végrehajtott
iratkezelési ellenőrzés tapasztalatairól.
Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy mindkettő adóügyi ügyintézői állásra kiírt pályázat
eredményes volt, és 2008. augusztus 01. napjától a Hivatalban Dr. Papp László az
adóügyi ügyintéző (főbb adónem: Helyi iparűzési adó) és 2008. augusztus 20.
napjától az adóügyi ügyintéző (főbb adónem: Gépjárműadó) pedig Mityók Ernő.
Az ülésen kiosztásra került az adónemenkénti bontásban elkészített táblázat a befolyt
bevételeket feltüntetve, valamint az összehasonlítási alapként a 2007. évi bevételek, a
2008. évi tervezett előirányzat összege és százalékos mértékek is kiszámításra
kerültek.

Magánsz. Komm. Adója
Idegenforgalmi adó
Iparűzési adó
Gépjárműadó
Késedelmi pótlék
Adóbírság
Talajterhelési díj
ÖSSZESEN
Egyéb adó
MINDÖSSZESEN

2008.09.17-ig 2007. évi
befolyt
bevételek
bevételek
7.090.927.- 7.411.661.153.418.141.000.30.480.052.- 37.914.040.21.777.428.- 23.954.042.997.703.535.205.571.978.340.940.202.920.138.808.61.274.426.- 70.435.696.671.189.605.786.61.945.615 71.041.482.-

%

2008. évi
előirányzat

96% 7.600.000.109%
140.000.80% 30.000.000.91% 23.000.000186%
168%
146%
150.000.87% 60.890.000.111%
87%

%

2007.09.17

93% 6.339.292.110%
0.101% 24.813.640.95% 20.952.973.383.041.61.289.146%
113.358.101% 52.663.593.484.406.53.147.999.-

%
112%
122%
104%
260%
933%
179%
116%
139%
117%
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Ezen kívül 2008. augusztus 18. napjától Bodor Krisztina köztisztviselői kinevezése
módosításra került és az ügyintéző fogja ellátni Csaba Andrásné távolléte, későbbi
nyugdíjazás miatti felmentése idején az anyakönyvvezetői, igazgatási ügyintézői
feladatokat tekintettel arra, hogy Bodor Krisztina sikeres anyakönyvvezetői vizsgát
tett 2008. júniusában.
A szociális ügyintézői állásra pályázat kiírására került sor, melynek beadási
határideje 2008. szeptember 29. (hétfő) 12.00 óra.
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 25.§ (4)
bekezdésében előírt havi rendszeres szociális ellátásra való jogosultsági feltételek
felülvizsgálata megtörtént. A felülvizsgálat eredményeként 1 esetben a rendszeres
szociális segély folyósítása került megszüntetésre, tekintettel arra, hogy a
felülvizsgálatot az ellátásban részesülő személynek felróható okból nem lehetett
elvégezni.
A felülvizsgálatot követően 2008. augusztus hónapban a havi rendszeres szociális
ellátásban részesülők száma a következőképpen alakult:
Ápolási díjban 26 fő részesül, ebből alanyi jogon 17 fő (súlyosan fogyatékos
hozzátartó ápolására való tekintettel), méltányossági jogon 9 fő (tartósan beteg
hozzátartozó ápolására való tekintettel) kap ellátást.
Időskorúak járadékát 8 fő kapja, rendszeres szociális segélyben 108 fő részesül.
Ebből egészségkárosodott 8 fő, aktív korú nem foglalkoztatott 89 fő, és
munkaviszony létesítését követően csökkentett összegű ellátásban részesül 11 fő.
Ezután tájékoztatta a Képviselő-testületet a Településüzemeltetési és Műszaki
Szolgálat munkájáról. A Képviselő-testület 166/2008.(VIII.6.) KT határozata alapján
2008. augusztus 15. napjától önálló szakfeladaton létrejött a Településüzemeltetési és
Műszaki Szolgálat. Jelenleg 2 fő határozatlan idejű munkaviszonnyal rendelkező
parkgondozó, karbantartó tevékenykedik a Szolgálat munkatársaként. A
parkgondozási, épület karbantartási feladatokat folyamatosan látják el a dolgozók.
Az Állatfelvásárló épületének és az ingatlan környékének rendbe tétele 2008.
augusztus hónapban megtörtént. A Piacsarnok üzemeltetését is a Szolgálat dolgozója
végzi 2008. szeptember 01. napjától.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Petró Ferenc polgármester szavazásra bocsátja
az előterjesztésben foglaltakat.
A Képviselő-testület egyhangúlag, 10 igen szavazattal elfogadta és meghozta az
alábbi határozatát:
212/2008.(IX.17.) KT határozat
Tárgy: Jegyzői tájékoztató az Önkormányzat munkáját érintő jogszabályokról és a
Polgármesteri Hivatal munkájáról
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Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselőtestület) megtárgyalta Dr. Karsai Éva jegyző tárgyi előterjesztést és a következő
határozatot hozza:
1.) A Képviselő-testület t u d o m á s u l v e s z i az Önkormányzat munkáját
érintő jogszabályokról és a Polgármesteri Hivatal munkájáról szóló jegyzői
tájékoztatót.
A Képviselő-testület a határozat végrehajtásáról nem kér jelentést.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Karsai Éva jegyző
Határozatról értesül:
1. Petró Ferenc polgármester
2. Dr. Karsai Éva jegyző, általa az osztályvezető
3. Irattár

IV. számú napirendi pont
Beszámoló az ÁSOTT-TELSZO Kht. I. félévi gazdálkodásáról
Előadó: Németh Attila ügyvezető
(Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 5. számú melléklete tartalmazza)
Petró Ferenc polgármester: A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság, és a Település-,
Vállalkozásfejlesztési és Mezőgazdasági Bizottság megtárgyalta az előterjesztést,
felkéri az elnököket, ismertessék a meghozott bizottsági véleményeket.
Polner Frigyesné PTB elnök: A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság (továbbiakban:
Bizottság) 2008. szeptember 16-i nyílt ülésén megtárgyalta és véleményezte az
ÁSOTT-TELSZO Kht. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót. 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 .
Babarczi Antal TVMB elnök: A Település-, Vállalkozásfejlesztési és
Mezőgazdasági Bizottság (továbbiakban: Bizottság) 2008. szeptember 16-i nyílt
ülésén megtárgyalta és véleményezte az ÁSOTT-TELSZO Kht. I. félévi
gazdálkodásáról szóló beszámolót. A Bizottság egyetért az írásbeli előterjesztésben
foglaltakkal, és alkalmasnak tartja, hogy azt a Képviselő-testület megvitassa, és
elfogadja.
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(A Bizottsági véleményeket a jegyzőkönyv 6. számú melléklete tartalmazza)
Petró Ferenc polgármester átadja a szót Németh Attila ügyvezetőnek, a napirendi
pont előadójának.
Németh Attila ügyvezető: Nem kívánja kiegészíteni az írásos anyagot.
Kérdés, hozzászólás:
Dr. Czabay Ilona könyvvizsgáló: Pontosítja a beszámolóban szereplő számadatokat.
A 2008. első félévi, június 30-i fordulónapra előterjesztett gazdálkodási adatok a
könyvelés adatai alapján (adatok ezer forintban):
Kötelezettségek:
Hitel :
Szállítói kötelezettségek:
APEH folyószámla
2007. évi részletfizetés
2008. évi tartozás
Nettó bér kötelezettség
Helyi adók(iparűzési + gépjármű)
Egyéb kötelezettség
Összes kötelezettség

5 000
5 292
7 380
1 334
6 046
1 030
1 539
67
20 308

Követelések
Vevőkkel szembeni követelés
Démász jóváírás
Szállító túlfizetés
Egyéb követelés
Összes követelés

6 176
128
12
740
7 056

Pénzkészlet
Házipénztár
Kereskedelmi és Hitelbank
Mórahalom és Vidéke Tsz.

3
132
19

Javasolom az ÁSOTT-TELSZO Kht, 2008. I. félévi beszámolóját a most ismertetett
értékadatok alapján elfogadni.
(Dr. Czabay Ilona könyvvizsgáló által elkészített tájékoztatót a jegyzőkönyv 7.
számú melléklete tartalmazza)
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Petró Ferenc polgármester a könyvvizsgáló
vélemény alapján szavazásra bocsátja a módosító indítványt, amely alapján a Képviselőtestület nem fogadja el határozat 1.) pontját, az Ügyvezető által 2008. június 30.-i
fordulónappal elkészített beszámolót.
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A Képviselő-testület 10 igen szavazattal elfogadta a módosító indítványt.
Petró Ferenc polgármester szavazásra bocsátja a Könyvvizsgáló Asszony kiegészítő
javaslatát a határozat 2.) pontjaként, amely alapján a könyvvizsgálói beszámoló elfogadását
javasolja a határozat 1. számú mellékleteként, a pontosított adatokkal.
A Képviselő-testület egyhangúlag, 10 igen szavazattal elfogadta a kiegészítő indítványt.
Petró Ferenc polgármester szavazásra bocsátja az elfogadott módosítással és kiegészítéssel a
tárgyi előterjesztés elfogadását.
A Képviselő-testület egyhangúlag, 10 igen szavazattal elfogadta és meghozta az alábbi
határozatát:

213/2008.(IX.17.) KT határozat
Tárgy:

Beszámoló az ÁSOTT-TELSZO Kht. I. félévi gazdálkodásáról
Határozat

Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta Németh Attila
ügyvezető tárgyi előterjesztését, és az alábbiak szerint dönt:
1 . ) A Képviselő-testület ú g y d ö n t , az ÁSOTT-TELSZO Kht. I .
f é l é v é r ő l szóló az ügyvezető által 2008. június 30.-i fordulónappal
elkészített beszámolót n e m f o g a d j a e l .
2 . ) A Képviselő-testület ú g y d ö n t , az ÁSOTT-TELSZO Kht. I .
f é l é v é r ő l szóló – a határozat 1. számú mellékletét képező –
könyvvizsgáló által 2008. június 30.-i fordulónappal elkészített beszámolót
elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Petró Ferenc polgármester
Németh Attila ügyvezető
Határozatról értesül:
1. Petró Ferenc polgármester
2. Dr. Karsai Éva jegyző – általa az osztályvezető
3. Németh Attila ügyvezető
4. Dr. Czabay Ilona könyvvizsgáló
5. Irattár
V. számú napirendi pont
Az ÁSOTT-TELSZO Kht. tájékoztatója az aktuális pénzügyi helyzetéről
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Előadó: Németh Attila ügyvezető
(Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 8. számú melléklete tartalmazza)
Petró Ferenc polgármester: A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság, és a Település-,
Vállalkozásfejlesztési és Mezőgazdasági Bizottság megtárgyalta az előterjesztést,
felkéri az elnököket, ismertessék a meghozott bizottsági véleményeket.
Polner Frigyesné PTB elnök: A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság (továbbiakban:
Bizottság) 2008. szeptember 16-i nyílt ülésén megtárgyalta és véleményezte az
ÁSOTT-TELSZO Kht. aktuális pénzügyi helyzetéről szóló tájékoztatót. 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 .
Babarczi Antal TVMB elnök: A Település-, Vállalkozásfejlesztési és
Mezőgazdasági Bizottság (továbbiakban: Bizottság) 2008. szeptember 16-i nyílt
ülésén megtárgyalta és véleményezte az ÁSOTT-TELSZO Kht. aktuális pénzügyi
helyzetéről szóló tájékoztatót. A Bizottság egyetért az írásbeli előterjesztésben
foglaltakkal, és alkalmasnak tartja, hogy azt a Képviselő-testület megvitassa, és
elfogadja.
(A Bizottsági véleményeket a jegyzőkönyv 9. számú melléklete tartalmazza)
Petró Ferenc polgármester átadja a szót Németh Attila ügyvezetőnek, a napirendi
pont előadójának.
Németh Attila ügyvezető: Nem kívánja kiegészíteni az írásos anyagot.
Kérdés, hozzászólás:
Dr. Czabay Ilona könyvvizsgáló: Az ügyvezető által előterjesztett anyag a 2008.
szeptember 4. értekezlet Gajdánné Szatmári Mária által elkészített anyag értékadatait
tartalmazza. Az értekezleten tájékoztatta a megjelenteket, hogy könyvvizsgáló által
előterjesztett értékadatok a Kht. ügyvezetője által, 2008. szeptember 3.-ig a
könyvelésre leadott bizonylatok alapján kerültek meghatározásra. A Kht.
ügyvezetője szeptember 4. óta a könyvelésre bizonylatokat nem adott le, így a
szállítói kötelezettségek módosulásáról tudomásom nincs.
A Kht ügyvezetőjének tájékoztatása az elkészítés keltét nem tartalmazza. Javasolja,
hogy a pénzügyi helyzet fordulónapjához az elkészítés kelte is kerüljön feltüntetésre,
mivel szeptember 4.-hez viszonyítva az adatok már változhattak csak a könyvelésnek
azokról nincs tudomása.
Javasolja az ÁSOTT-TELSZO Kht. 2008. augusztus 31. fordulónappal, 2008.
szeptember 3-án készített aktuális pénzügyi helyzetről szóló tájékoztatás elfogadását.
(Dr. Czabay Ilona könyvvizsgáló által elkészített tájékoztatót a jegyzőkönyv 7.
számú melléklete tartalmazza)
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Fackelmann István alpolgármester: Többször hallotta a szeptember 4.-ei dátumot. A
kérdése az Ügyvezető felé, hogy vannak-e további számlák, és azok milyen
összegűek?
Németh Attila ügyvezető: A strandfürdő 1 100 eFt-os és a 4.672,8 eFt-os vállalkozói
szerződését nem tartalmazza, valamint közüzemi számlák vannak.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Petró Ferenc polgármester szavazásra
bocsátja a tárgyi előterjesztés elfogadását.
A Képviselő-testület egyhangúlag, 10 igen szavazattal elfogadta és meghozta az
alábbi határozatát:
214/2008.(IX.17.) KT határozat
Tárgy:

Az ÁSOTT-TELSZO Kht. tájékoztatója az aktuális pénzügyi helyzetről
Határozat

Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta Németh Attila
ügyvezető tárgyi előterjesztését, és az alábbiak szerint dönt:
1.) A Képviselő-testület az ÁSOTT-TELSZO Kht. ügyvezetője által 2008.
augusztus 31.-i fordulónappal elkészített tájékoztatót t u d o m á s u l veszi .

Határidő: azonnal
Felelős: Petró Ferenc polgármester
Németh Attila ügyvezető
Határozatról értesül:
1. Petró Ferenc polgármester
2. Dr. Karsai Éva jegyző – általa az osztályvezető
3. Németh Attila ügyvezető
4. Dr. Czabay Ilona könyvvizsgáló
5. Irattár
VI. számú napirendi pont
Az ÁSOTT-TELSZO Kht. Felügyelő Bizottsága jogállásának rendezése
Előadó: Németh Attila ügyvezető
(Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 10. számú melléklete tartalmazza)
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Petró Ferenc polgármester: A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság, és a Település-,
Vállalkozásfejlesztési és Mezőgazdasági Bizottság megtárgyalta az előterjesztést,
felkéri az elnököket, ismertessék a meghozott bizottsági véleményeket.
Polner Frigyesné PTB elnök: A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság (továbbiakban:
Bizottság) 2008. szeptember 16-i nyílt ülésén megtárgyalta és véleményezte „Az
ÁSOTT-TELSZO Kht. Felügyelő Bizottsága jogállásának rendezése” című napirendi
pontra vonatkozó előterjesztést. A Bizottság véleménye az alábbi:
1.) A Bizottság az írásbeli előterjesztésben foglaltakkal egyetért.
2.) A Bizottság a határozati javaslat végrehajtására vonatkozó határidőt az
alábbiak szerint javasolja módosítani:
„Határidő: az Ásott-Telszo Kht. Nonprofit Kft.-vé történő
átalakulásának cégbírósági bejegyzését követő nap”
3.) A Bizottság a módosító javaslattal együtt e l f o g a d j a az írásbeli
előterjesztést és alkalmasnak tartja arra, hogy azt a Képviselő-testület
m e g v i t a s s a és elfogadja.
Babarczi Antal TVMB elnök: A Település-, Vállalkozásfejlesztési és
Mezőgazdasági Bizottság (továbbiakban: Bizottság) 2008. szeptember 16-i nyílt
ülésén megtárgyalta és véleményezte „Az ÁSOTT-TELSZO Kht. Felügyelő
Bizottsága jogállásának rendezése” című napirendi pontra vonatkozó előterjesztést.
A Bizottság véleménye az alábbi:
1.) A Bizottság az írásbeli előterjesztésben foglaltakkal egyetért.
2.) A Bizottság a határozati javaslat végrehajtására vonatkozó határidőt az
alábbiak szerint javasolja módosítani:
„Határidő: az Ásott-Telszo Kht. Nonprofit Kft.-vé történő
átalakulásának cégbírósági bejegyzését követő nap”
3.) A Bizottság a módosító javaslattal együtt e l f o g a d j a az írásbeli
előterjesztést és alkalmasnak tartja arra, hogy azt a Képviselőtestület m e g v i t a s s a és elfogadja.
(A Bizottsági véleményeket a jegyzőkönyv 11. számú melléklete tartalmazza)
Petró Ferenc polgármester átadja a szót Németh Attila ügyvezetőnek, a napirendi
pont előadójának.
Németh Attila ügyvezető: Nem kívánja kiegészíteni az írásos anyagot.
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Kérdés, hozzászólás:
Dr. Karsai Éva jegyző. Jogellenes az, hogy a Felügyelő Bizottság elnöki tisztségét
egy képviselő-testületi tag tölti be évek óta.
Dr. Czabay Ilona könyvvizsgáló: Kötelessége, ezért ismételten tájékoztatja a
Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI.
törvény 8. § (2) bekezdés a) pontjában előírja, hogy nem lehet a Felügyelő
Bizottságnak tagja, aki a vezető szerv tagja.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Petró Ferenc polgármester szavazásra
bocsátja az elhangzott bizottsági módosító javaslatot a határidőre vonatkozóan.
A Képviselő-testület egyhangúlag, 10 igen szavazattal elfogadta a módosítást.
Petró Ferenc polgármester szavazásra bocsátja az elfogadott módosítással együtt a
előterjesztésben foglaltak elfogadását.
A Képviselő-testület egyhangúlag 10 igen szavazattal elfogadta és meghozta az
alábbi határozatát:
215/2008.(IX.17.) KT határozat
Tárgy: Az ÁSOTT-TELSZO Kht. Felügyelő Bizottsága jogállásának rendezése
Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta Németh Attila
ügyvezető tárgyi előterjesztését, és az alábbiak szerint dönt:
1.) A Képviselő-testület az ÁSOTT-TELSZO Kht. Felügyelő Bizottsága
megbízatását v i s s z a v o n j a és
Vargáné Savanya Zsuzsanna
Ördögh Mihályné
Dobák Sándor
Felügyelő Bizottsági tagsági viszonyát m e g s z ü n t e t i.
2.) A Képviselő-testület a 97/2004.(VI.23.) KT határozatát h a t á l y o n k í v ü
l
h e l y e z i.
3.) A Képviselő-testület m e g b í z z a a polgármestert és az ügyvezetőt a
szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: az Ásott-Telszo Kht. Nonprofit Kft.-vé történő átalakulásának cégbírósági
bejegyzését követő nap
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Felelős:

Petró Ferenc polgármester
Németh Attila ügyvezető

Határozatról értesül:
1. Petró Ferenc polgármester
2. Dr. Karsai Éva jegyző – általa az osztályvezető
3. Németh Attila ügyvezető
4. Felügyelő Bizottsági tagok
5. Irattár

VII. számú napirendi pont
Tájékoztató a külterületi hulladék elszállítás kapcsán az ÁSOTT-TELSZO Kht.
és a Szegedi Környezetgazdálkodási Közhasznú Társaság között létrejött
szerződésről
Előadó: Németh Attila ügyvezető
(Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 12. számú melléklete tartalmazza)
Petró Ferenc polgármester: A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság, és a Település-,
Vállalkozásfejlesztési és Mezőgazdasági Bizottság megtárgyalta az előterjesztést,
felkéri az elnököket, ismertessék a meghozott bizottsági véleményeket.
Polner Frigyesné PTB elnök: A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság (továbbiakban:
Bizottság) 2008. szeptember 16-i nyílt ülésén megtárgyalta és véleményezte a
külterületi hulladék elszállítás kapcsán az ÁSOTT-TELSZO Kht. és a Szegedi
Környezetgazdálkodási Közhasznú Társaság között létrejött szerződésről szóló
tájékoztatót. 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 .
Babarczi Antal TVMB elnök: A Település-, Vállalkozásfejlesztési és
Mezőgazdasági Bizottság (továbbiakban: Bizottság) 2008. szeptember 16-i nyílt
ülésén megtárgyalta és véleményezte a külterületi hulladék elszállítás kapcsán az
ÁSOTT-TELSZO Kht. és a Szegedi Környezetgazdálkodási Közhasznú Társaság
között létrejött szerződésről szóló tájékoztatót. A Bizottság egyetért az írásbeli
előterjesztésben foglaltakkal, és alkalmasnak tartja, hogy azt a Képviselőtestület megvitassa, és e l f o g a d j a .
(A Bizottsági véleményeket a jegyzőkönyv 13. számú melléklete tartalmazza)
Petró Ferenc polgármester átadja a szót Németh Attila ügyvezetőnek, a napirendi
pont előadójának.
Németh Attila ügyvezető: Nem kívánja kiegészíteni az írásos anyagot.
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Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Petró Ferenc polgármester szavazásra bocsátja
a tárgyi előterjesztés elfogadását.
A Képviselő-testület egyhangúan, 10 igen szavazattal elfogadta és meghozta az
alábbi határozatot:
216/2008.(IX.17.) KT határozat
Tárgy: Tájékoztató a külterületi hulladék elszállítás kapcsán az ÁSOTT-TELSZO
Kht. és a Szegedi Környezetgazdálkodási Közhasznú Társaság között
létrejött szerződésről
Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta Németh Attila
ügyvezető tárgyi előterjesztését, és az alábbiak szerint dönt:
1.) A Képviselő-testület az ÁSOTT-TELSZO Kht. ügyvezetője által a külterületi
hulladék elszállítás kapcsán az ÁSOTT-TELSZO Kht. és a Szegedi
Környezetgazdálkodási Közhasznú Társaság között létrejött szerződésről
szóló tájékoztatót t u d o m á s u l veszi .
Határidő: azonnal
Felelős: Petró Ferenc polgármester
Németh Attila ügyvezető
Határozatról értesül:
1. Petró Ferenc polgármester
2. Dr. Karsai Éva jegyző – általa az osztályvezető
3. Németh Attila ügyvezető
4. Irattár

VIII. számú napirendi pont
Az Értelmi Fogyatékosok Rehabilitációs Intézetének tájékoztatója
Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 14. számú melléklete tartalmazza)
Petró Ferenc polgármester: A Szociális, Ifjúsági és Sport Bizottság megtárgyalta az
előterjesztést, felkéri az elnököt, ismertesse a meghozott bizottsági véleményt.
Dr. Sümegi Sándor SZISB elnök: A Szociális, Ifjúsági és Sport Bizottsága egyetért
Dr. Sümegi Sándor bizottsági elnök tárgyi indítványával, és az alábbiak szerint dönt:
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A Bizottság egyetért az írásbeli előterjesztésben foglaltakkal, és alkalmasnak
tartja, hogy azt a Képviselő-testület megvitassa, és elfogadja.
(A Bizottsági véleményt a jegyzőkönyv 15. számú melléklete tartalmazza)
Petró Ferenc polgármester köszönti és átadja a szót az ülésen megjelenő Gőgh Edit
részlegvezető asszony részére.
Gőgh Edit részlegvezető: Az elkészített tájékozató átfogóan és részletesen ismerteti
az intézmény helyzetét és a benne folyó szakmai munkát.
Intézmény feladata az enyhe vagy középsúlyos fokban értelmileg sérült lakók
számára olyan élethelyzet megteremtése, hogy elérhetővé váljon számukra a
társadalomban elfogadott életmód lehető legteljesebb megélése.
Az ellátottak esélyegyenlőségének, önrendelkezési képességének megteremtését,
önálló életvitelük kialakítását tartják elsődleges feladatuknak, arra törekszenek, hogy
biztonságos, kiegyensúlyozott életet élhessenek. Fontos célnak tekintik az
életminőségük javítását, a hiányzó vagy korlátozottan meglévő funkciók
helyreállítását, továbbá törekszenek a normalizáció, integráció és az autonómia
elvének az érvényesülésére. Fokozott figyelmet fordítanak a célszerű és hasznos
időtöltés megszervezésére, az érdeklődési körükhöz igazodó foglalkoztatás
feltételeinek megteremtésével.
A Csongrád Megyei Önkormányzat Napsugár Otthon Ásotthalmi Fogyatékos
Személyek Részlege a szociális foglalkoztatás formái közül munka-rehabilitációt
valósít meg.
A munka-rehabilitáció célja az intézményben ellátott személy munkakészségének,
valamint testi és szellemi képességeinek munkavégzéssel történő megőrzése, illetve
fejlesztése, továbbá a fejlesztő-felkészítő foglalkoztatásra való felkészítés.
A telephely tárgyi és személyi feltételei megfelelnek az 1/2000. (I. 7.) SzCsM
rendeletben foglaltaknak, minden munkatársunk rendelkezik az előírt szakmai
képesítésekkel.
Az ápoló-gondozó otthonban 12 fő, az ápoló-gondozó célú lakóotthonban 4 fő, a
rehabilitációs célú lakóotthonban 2 fő a szakmai létszám, valamint technikai
személyzettel is rendelkeznek.
A munkafolyamatok, feladatmegosztás tekintetében a vegyes profilú
intézményeknek megfelelően működik a telephely, vagyis a három ellátási forma
teljes körű megszervezését valósítják meg.
Kérdés, hozzászólás:
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Petró Ferenc polgármester szavazásra bocsátja
a tájékoztató elfogadását.
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta ás meghozta az
alábbi határozatát:
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217/2008.(IX.17.) KT határozat
Tárgy: Az Értelmi Fogyatékosok Rehabilitációs Intézetének tájékoztatója
Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselőtestület) megtárgyalta az Értelmi Fogyatékosok Rehabilitációs Intézetének
tájékoztatóját és a következő határozatot hozza:
1) A Képviselő-testület a Csongrád Megyei Önkormányzat Napsugár Otthon
Ásotthalmi Fogyatékos Személyeket Ellátó Részlege tevékenységéről szóló
tájékoztatót t u d o m á s u l v e s z i .
A Képviselő-testület a határozat végrehajtásáról nem kér jelentést.
Határidő: azonnal
Felelős: Petró Ferenc polgármester
Határozatról értesül:
1. Petró Ferenc polgármester
2. Dr. Karsai Éva jegyző, általa az osztályvezető
3. Csongrád Megyei Önkormányzat Napsugár Otthon vezetője
4. Irattár

IX. számú napirendi pont
Tájékoztató a Bedő Albert Középiskola, Erdészeti Szakiskola és Kollégium
munkájáról
Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 16. számú melléklete tartalmazza)
Petró Ferenc polgármester: Az Oktatási Művelődési és Egészségügyi Bizottság
megtárgyalta az előterjesztést, felkéri az elnököt, ismertesse a meghozott bizottsági
véleményt.
Tóth István OMEB elnök: Az Oktatási Művelődési és Egészségügyi Bizottság
(továbbiakban: Bizottság) 2008. szeptember 15-i nyílt ülésén megtárgyalta A Bedő
Albert Középiskola, Erdészeti Szakiskola és Kollégium munkájáról szóló tájékoztató
véleményezését. 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 .
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(A Bizottsági véleményt a jegyzőkönyv 17. számú melléklete tartalmazza)
Petró Ferenc polgármester köszönti és átadja a szót az ülésen megjelenő Andrésiné
Dr. Ambrus Ildikó igazgató asszony részére.
Andrésiné Dr. Ambrus Ildikó igazgató: Az elkészített tájékozató átfogóan és
részletesen ismerteti az intézmény helyzetét és a benne folyó szakmai munkát.
A közoktatásban és a szakoktatásban bekövetkezett változások eredményeként az
iskola beindította a 9. és 10. évfolyamokon a szakmai orientációs felkészítést az
iskolában megtanulható erdészeti szakmunkás és virágkötő-berendező szakmunkás
szakmákra. A szülői igényeket kielégítve indították el a szakközépiskolai képzésüket,
amely érettségire is felkészít a 2004/2005-ös tanévben.
Jó együttműködés alakult ki a térség gazdasági egységeivel. A régión kívüli szakmai
kapcsolataik is jelentősek. Ez elsősorban az erdőgazdasági részvénytársaságokat, az
erdészeti szakoktatás társintézményeit, az FVM Vidékfejlesztési Képzési és
Szaktanácsadási Intézetet, az Országos Erdészeti Egyesületet, az Alföldi Erdőkért
Egyesületet jelenti.
A tanulmányi eredmény alapján a felső 15%-ba tartozók szerepelnek eredményesen
rendszerint a Szakma Kiváló Tanulója versenyeken.
A 2007/08-as tanévben 20 tanuló jelentkezett érettségire, közülük 6-an előrehozott
érettségit tettek, 9-en kaptak érettségi bizonyítványt.
41 tanuló szerzett erdészeti szakmunkás bizonyítványt, 42 tanuló szerezte meg a
mezőgazdasági vontatóvezetői jogosítványt, 27-en tettek Fűrészipari gépkezelői
vizsgát, 12 tanuló Mezőgazdasági gépkezelő (traktor) szakképzettséget szerzett és 39
tanuló tett Nehézgépkezelői vizsgát, közülük többen négy géptípusra is.
Az Erdészeti Szakmunkás Szakma Kiváló Tanulója versenyt Szőcsénypusztán
(Somogy megye) rendezték meg. Az első hét helyezett tanulók az iskolából került ki,
akik már a versenyen megszerezték a szakmai bizonyítványt. Csapat első és második
helyezést értek el az iskola csapatai.
A fakitermelő világbajnokság 1 ifjúsági válogatott tagjaként a 4 fős csapatba bekerült
Fodor Kálmán tanuló, aki októberben a Németországban megrendezésre kerülő
világbajnokságon képviseli iskolánkat és Magyarországot.
Az idei félévben karácsonykor, a Bedő Albert Alapítvány és a Gyermek és
Ifjúságvédelmi Szolgálat összefogásával ismét gyűjtést szerveztek a tantestület
körében. Sok ajándéktárgy és a mindennapi higiéniához szükséges tárgy (pl.:
fogkrém, tusfürdő, szappan stb.) gyűlt össze. Így 25 tanuló kapott karácsony előtt
csomagot.
Ezek a csomagok a karácsonyi fenyőünnepet követően kerültek kiosztásra, a hiányzó
tanulók januárban kapták meg. A tanulók arcán látható volt a meghatódottság és az
öröm, amikor átvették ezeket az ajándékokat.
Az Ásotthalmi Bedő Albert Alapítvány idén is minden osztályból 1 v. 2 tanulónak
átvállalta a január havi térítési díját (18 fő) ez 104 025.-Ft-ot jelentett.
A szakiskolai tanulók részére az idei évben is lehetett pályázni a Nemzeti Üdülési
Alapítvány által meghirdetett pályázaton, melyen személyenként 25 000 Ft-os
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üdülési csekkeket lehetett nyerni, minimális, azaz 5000 Ft-os önrész befizetésével.
Iskolánkból 82 tanuló pályázott és 81-en meg is kapták a névre szóló 25 000 Ft
értékű üdülési csekkeket, melyet aláírásukkal igazolva át is vettek.
Az OM-ISZCSEM támogatásával pályázati forrást nyert az intézmény
drogprevenciós program megvalósítására. Ebben a programban minden osztály részt
vett, a 9. osztályosok számára pedig még külön önismereti foglalkozásokat is
szerveztek.
2003. október 10-én ünnepeli az iskola 120 éves évfordulóját. Az ünnepséggel
egyidőben kezdték meg a 2005. novemberében átadásra került Oktatóközpontunk
alapjainak lerakását.
Az utóbbi évek jeles évfordulóihoz mindig kötődött egy-egy épületavatás. A 115
éves évfordulóhoz kötődik a 160 férőhelyes kollégium átadására.
Az iskola életében az 1999/2000-es tanévben beinduló új kollégium óriási változást
hozott. A korábbi tanulólétszámunk a háromszorosára növekedett, megváltozott az
iskola oktatási-képzési szerkezete, és újabb szakképesítés oktatására is sor
kerülhetett.
2007. novemberében kezdték meg egy gyakorlati foglalkoztató épület építését. A
foglalkoztató 2008. október 10.-re az iskola 125 éves évfordulójára készül el.
A nyár folyamán folytatódott a tavalyi évben megkezdett nyílászáró csere.
Megkezdték a főépület homlokzatjavítását és a régi kollégium vizesblokkjának az
átalakítását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Petró Ferenc polgármester szavazásra bocsátja
a tájékoztató elfogadását.
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta ás meghozta az
alábbi határozatát:
218/2008.(IX.17.) KT határozat
Tárgy: Tájékoztató a Bedő Albert Középiskola, Erdészeti Szakiskola és Kollégium
munkájáról
Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselőtestület) megtárgyalta Petró Ferenc polgármester tárgyi előterjesztését és a következő
határozatot hozza meg:
1 . ) A Képviselő-testület a Bedő Albert Középiskola, Erdészeti Szakiskola
és Kollégium munkájáról szóló tájékoztatót t u d o m á s u l v e s z i .
Határidő: azonnal
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Felelős:

Petró Ferenc polgármester

Határozatról értesül:
1. Petró Ferenc polgármester
2. Dr. Karsai Éva jegyző, általa az osztályvezető
3. Bedő Albert Középiskola, Erdészeti Szakiskola és Kollégium igazgatója
4. Irattár

X. számú napirendi pont
Tájékoztató a Homokhát TV 1 éves működéséről
Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 18. számú melléklete tartalmazza)
Petró Ferenc polgármester: A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság, és a Település-,
Vállalkozásfejlesztési és Mezőgazdasági Bizottság megtárgyalta az előterjesztést,
felkéri az elnököket, ismertessék a meghozott bizottsági véleményeket.
Polner Frigyesné PTB elnök: A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság (továbbiakban:
Bizottság) 2008. szeptember 16-i nyílt ülésén megtárgyalta és véleményezte a
Homokhát TV 1 éves működéséről szóló tájékoztatót. 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 .
Babarczi Antal TVMB elnök: A Település-, Vállalkozásfejlesztési és
Mezőgazdasági Bizottság (továbbiakban: Bizottság) 2008. szeptember 16-i nyílt
ülésén megtárgyalta és véleményezte a Homokhát TV 1 éves működéséről szóló
tájékoztatót. 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 .
(A Bizottsági véleményeket a jegyzőkönyv 19. számú melléklete tartalmazza)
Petró Ferenc polgármester: Duka Félix felelős szerkesztő nem tudta megvárni a
napirendi pont megtárgyalását, mert a nyílt ülés a meghívótól eltérően később
kezdődött, de a felmerülő kérdéseke a későbbiekben akár írásban is válaszolni fog.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Petró Ferenc polgármester szavazásra bocsátja
a tájékoztató elfogadását.
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta ás meghozta az
alábbi határozatát:
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219/2008.(IX.17.) KT határozat
Tárgy: Tájékoztató a Homokhát TV 1 éves működéséről
Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselőtestület) megtárgyalta Petró Ferenc polgármester tárgyi előterjesztését és a következő
határozatot hozza meg:
1 ) A Képviselő-testület a Homokhát TV 1 éves működéséről szóló tájékoztatót
tudomásul veszi.
Határidő:
Felelős: Petró Ferenc polgármester

Határozatról értesül:
1. Petró Ferenc polgármester
2. Dr. Karsai Éva jegyző, általa az osztályvezető
3. Homokhát TV szerkesztősége
4. Irattár

XI. számú napirendi pont
Tájékoztató a Borostyán Nyugdíjas Klub munkájáról
Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 20. számú melléklete tartalmazza)
Petró Ferenc polgármester: Az Oktatási Művelődési és Egészségügyi Bizottság
megtárgyalta az előterjesztést, felkéri az elnököt, ismertesse a meghozott bizottsági
véleményt.
Tóth István OMEB elnök: Az Oktatási Művelődési és Egészségügyi Bizottság
(továbbiakban: Bizottság) 2008. szeptember 15-i nyílt ülésén megtárgyalta A Bedő
Albert Középiskola, Erdészeti Szakiskola és Kollégium munkájáról szóló tájékoztató
véleményezését. 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 .
(A Bizottsági véleményt a jegyzőkönyv 21. számú melléklete tartalmazza)
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Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Petró Ferenc polgármester szavazásra bocsátja
a tájékoztató elfogadását.
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta ás meghozta az
alábbi határozatát:
220/2008.(IX.17.) KT határozat
Tárgy: Tájékoztató a Borostyán Nyugdíjas Klub munkájáról
Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselőtestület) megtárgyalta Petró Ferenc polgármester tárgyi előterjesztését és a következő
határozatot hozza meg:
1 ) A Képviselő-testület a Borostyán Nyugdíjas Klub munkájáról szóló
tájékoztatót t u d o m á s u l v e s z i .
Határidő:
Felelős: Petró Ferenc polgármester
Határozatról értesül:
1. Petró Ferenc polgármester
2. Dr. Karsai Éva jegyző, általa az osztályvezető
3. Borostyán Nyugdíjas Klub – Németh Szilveszterné
4. Irattár

XII. számú napirendi pont
A 2008. évi közbeszerzési terv kiegészítése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv22. számú melléklete tartalmazza)
Petró Ferenc polgármester: A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság, és a Település-,
Vállalkozásfejlesztési és Mezőgazdasági Bizottság megtárgyalta az előterjesztést,
felkéri az elnököket, ismertessék a meghozott bizottsági véleményeket.
Polner Frigyesné PTB elnök: A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság (továbbiakban:
Bizottság) 2008. szeptember 16-i nyílt ülésén megtárgyalta és véleményezte a 2008.
évi közbeszerzési terv kiegészítésére vonatkozó előterjesztést. A Bizottság
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egyetért az írásbeli előterjesztésben foglaltakkal, és alkalmasnak tartja, hogy
azt a Képviselő-testület megvitassa, és e l f o g a d j a .
Babarczi Antal TVMB elnök: A Település-, Vállalkozásfejlesztési és
Mezőgazdasági Bizottság (továbbiakban: Bizottság) 2008. szeptember 16-i nyílt
ülésén megtárgyalta és véleményezte a 2008. évi közbeszerzési terv kiegészítésére
vonatkozó előterjesztést. 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 .
(A Bizottsági véleményeket a jegyzőkönyv 23. számú melléklete tartalmazza)
Petró Ferenc polgármester: Nem kívánja szóban kiegészíteni a kiadott anyagot,
várja a kérdéseket, véleményeket.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Petró Ferenc polgármester szavazásra bocsátja
a tájékoztató elfogadását.
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta ás meghozta az
alábbi határozatát:
221/2008.(IX.17.) KT határozat
Tárgy: A 2008. évi közbeszerzési terv kiegészítése
Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselőtestület) megtárgyalta Petró Ferenc polgármester tárgyi előterjesztését és a következő
határozatot hozza:
1.) A Képviselő-testület a 67/2008.(IV.16.) KT határozattal elfogadott és
164/2008.(VIII.6.)
KT
határozattal
módosított
2008.
évi
k ö z b e s z e r z é s i t e r v é t az alábbiakkal e g é s z í t i k i

A tervezett
közbeszerzés tárgya
és mennyisége:

Irányadó
eljárásrend:

A tervezett
eljárás típusa:

A
közbeszerzési
eljárás
megkezdésének
tervezett
időpontja:

Kistelepülési iskola
tárgyi feltételeinek
javítása Öttömösön
1 db- építési
beruházás

Nemzeti
értékhatár
alatti értékű
közbeszerzés

Egyszerű
közbeszerzési
eljárás a Kbt.
299.§ (1) bekezdés
b) pontja alapján

2008. október 1.

A szerződés
teljesítésének
várható
időpontja
vagy a
szerződés
időtartama:
2009. június
30.
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2.) A Képviselő-testület m e g b í z z a a polgármestert és a jegyzőt, hogy az éves
közbeszerzési tervvel kapcsolatos további intézkedéseket tegye meg.
Határidő: azonnal
Felelős: Petró Ferenc polgármester
Dr. Karsai Éva jegyző
Határozatról értesül:
1. Petró Ferenc polgármester
2. Dr. Karsai Éva jegyző, általa az osztályvezető
3. Öttömös Község Önkormányzata Képviselő-testülete
4. Irattár

XIII. számú napirendi pont
Az önkormányzati képviselők, valamint a bizottságok nem képviselő tagjainak
tiszteletdíjáról és költségtérítéséről szóló 4/1995.(I.26.) Ö. számú rendelet
módosítása
Előadó: Dr. Karsai Éva jegyző
(Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 24., 25. számú melléklete tartalmazza)
Petró Ferenc polgármester: A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság megtárgyalta az
előterjesztést, felkéri az elnököt, ismertesse a meghozott bizottsági véleményt.
Polner Frigyesné PTB elnök: A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság (továbbiakban:
Bizottság) 2008. szeptember 16-i nyílt ülésén megtárgyalta és véleményezte az
önkormányzati képviselők, valamint a bizottságok nem képviselő tagjainak
tiszteletdíjáról
és
költségtérítéséről
szóló
4/1995.(I.26.)
Ö.
számú
rendeletmódosításra vonatkozó előterjesztést. A Bizottság egyetért az írásbeli
előterjesztésben foglaltakkal, és alkalmasnak tartja, hogy azt a Képviselőtestület megvitassa, és e l f o g a d j a .
(A Bizottsági véleményt a jegyzőkönyv 26. számú melléklete tartalmazza)
Petró Ferenc polgármester: Átadja a szót Dr. Karsai Éva jegyzőnek, a napirendi
pont előadójának.
Dr. Karsai Éva jegyző: Az önkormányzati képviselők, valamint a bizottságok nem
képviselő tagjainak tiszteletdíjáról és költségtérítéséről szóló 4/1995.(I.26.) Ö. számú
rendelet 3.§ (2) bekezdésében még a Polgármesteri Hivatal Ügyrendje szerepel, a
Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatának megalkotásáról szóló
rendelet 6. számú függeléke azonban már nem Ügyrend, hanem a Polgármesteri
Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata, ezért szükségessé vált ezen rendelkezés
módosítása a Rendelet-tervezetben foglaltak szerint.

30

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Petró Ferenc polgármester szavazásra bocsátja
a rendelet-tervezet elfogadását.
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta és meghozta az
alábbi rendeletét:
23/2008.(IX.17.) rendelet
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati
képviselők, valamint a bizottságok nem képviselő tagjainak tiszteletdíjáról és
költségtérítéséről szóló 4/1995.(I.26.) Ö. számú rendelet módosításáról szóló
rendeletet megalkotta.
(A rendelet teljes szövege – az előterjesztett tervezet szerint – a jegyzőkönyv 25.
számú melléklete.)

XIV. számú napirendi pont
A helyi vásárok és piacok tartásának rendjéről szóló rendelet megalkotása
Előadó: Dr. Karsai Éva jegyző
(Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 27., 28. számú melléklete tartalmazza)
Petró Ferenc polgármester: A Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, felkéri az
elnököt ismertesse a meghozott bizottsági véleményt.
Babarczi Antal TVMB elnök: A Település-, Vállalkozásfejlesztési és
Mezőgazdasági Bizottság (továbbiakban: Bizottság) 2008. szeptember 16-i nyílt
ülésén megtárgyalta és véleményezte a helyi vásárok és piacok tartásának rendjéről
szóló rendelet megalkotására vonatkozó előterjesztést. 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 .
(A Bizottsági véleményt a jegyzőkönyv 29. számú melléklete tartalmazza)
Petró Ferenc polgármester: Átadja a szót Dr. Karsai Éva jegyzőnek, a napirendi
pont előadójának.
Dr. Karsai Éva jegyző: A Képviselő-testület döntése értelmében az Ásotthalom 2/5
hrsz-ú Tölgyfa utcai vásárcsarnok (továbbiakban: Piaccsarnok) üzemeltetését a
Településüzemeltetési és Műszaki Szolgálat látja el.
A vásárokról és piacokról szóló 35/1995.(IV.5.) Kormány rendelet hatálya kiterjed a
vásárt rendezőkre, illetve a piacot fenntartókra, valamint a vásáron, illetve piacon
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értékesítő tevékenységet folytatókra. A Kormány rendelet részletesen tartalmazza
mely termékek nem forgalmazhatóak még működési engedéllyel sem, mely termékek
azok, amelyek csak működési engedéllyel rendelkező üzletben hozhatóak
forgalomba.
A Kormány rendelet 5.§ (1) bekezdése szerint: „A vásár, illetve piac rendjét a vásár
rendezője, illetve a piac fenntartója határozza meg, és arról jól látható helyen
közzétett hirdetményben tájékoztatja az árusokat és a vásárlókat…”
A Kormány rendelet 6.§ (3) bekezdése szerint: „A vásár rendezője, illetve a piac
fenntartója az árusítást helypénz, a piaci árusító helyiségek (pavilon stb.)
rendelkezésre bocsátása esetén bérleti díj fizetéséhez kötheti. Ezek mértékét a
rendező (fenntartó) határozza meg.”
A Kormány rendelet 7.§ -a szerint: „A vásárok és piacok rendjét, a forgalomba
hozott termékek, valamint a jogszabályokban foglaltak megtartását a jegyző,
önkormányzati rendeletben hatósági joggal felruházott piacfelügyelő, az ellenőrzésre
jogosult más hatóságok, valamint tagjaik tekintetében a területi gazdasági kamarák
végzik. A hatósági ellenőrzésre – eltérő szabályozás hiányában – a közigazgatási
hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény szabályait kell
alkalmazni.”
A jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően elkészítette a helyi vásárok és piacok
rendjéről szóló helyi rendelet-tervezetet, amely a búcsúvásár és a Piaccsarnokban
tartott heti piac tartásának szabályait, a helypénz mértékét és a piacfelügyelő
feladatait tartalmazza.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Petró Ferenc polgármester szavazásra bocsátja
a rendelet-tervezet elfogadását.
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta és meghozta az
alábbi rendeletét:
24/2008.(IX.17.) rendelet
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi vásárok és piacok
tartásának rendjéről szóló rendelet megalkotta.
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv 28. számú melléklete.)

XV. számú napirendi pont
Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló
19/2007.(VI.27.) KT rendelet módosítása
Előadó: Dr. Karsai Éva jegyző
(Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 30., 31. számú melléklete tartalmazza)
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Petró Ferenc polgármester: A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság, és a Település-,
Vállalkozásfejlesztési és Mezőgazdasági Bizottság megtárgyalta az előterjesztést,
felkéri az elnököket, ismertessék a meghozott bizottsági véleményeket.
Polner Frigyesné PTB elnök: A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság (továbbiakban:
Bizottság) 2008. szeptember 16-i nyílt ülésén megtárgyalta és véleményezte az
önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló
19/2007.(VI.27.) KT rendelet módosítására vonatkozó előterjesztést. 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 .
Babarczi Antal TVMB elnök: A Település-, Vállalkozásfejlesztési és
Mezőgazdasági Bizottság (továbbiakban: Bizottság) 2008. szeptember 16-i nyílt
ülésén megtárgyalta és véleményezte az önkormányzat vagyonáról és a
vagyongazdálkodás szabályairól szóló 19/2007.(VI.27.) KT rendelet módosítására
vonatkozó előterjesztést. A Bizottság egyetért az írásbeli előterjesztésben
foglaltakkal, és alkalmasnak tartja, hogy azt a Képviselő-testület megvitassa, és
elfogadja.
(A Bizottsági véleményeket a jegyzőkönyv 32. számú melléklete tartalmazza)
Petró Ferenc polgármester: Átadja a szót Dr. Karsai Éva jegyzőnek, a napirendi
pont előadójának.
Dr. Karsai Éva jegyző: Nem kívánja szóban kiegészíteni a kiadott anyagot.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Petró Ferenc polgármester szavazásra bocsátja
a rendelet-tervezet elfogadását.
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta és meghozta az
alábbi rendeletét:
25/2008.(IX.17.) rendelet
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat
vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 19/2007.(VI.27.) KT
rendelet módosításáról szóló rendeletet megalkotta.
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv 31. számú melléklete.)

XVI. számú napirendi pont
Az idegenforgalmi adóról szóló 18/2000.(XI.23.) számú rendelet módosítása
Előadó: Dr. Karsai Éva jegyző
(Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 33., 34. számú melléklete tartalmazza)
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Petró Ferenc polgármester: A Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, felkéri az
elnököt ismertesse a meghozott bizottsági véleményt.
Babarczi Antal TVMB elnök: A Település-, Vállalkozásfejlesztési és
Mezőgazdasági Bizottság (továbbiakban: Bizottság) 2008. szeptember 16-i nyílt
ülésén megtárgyalta és véleményezte az idegenforgalmi adóról szóló
18/2000.(XI.23.) számú rendelet módosítására vonatkozó előterjesztést. 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 .
(A Bizottsági véleményt a jegyzőkönyv 35. számú melléklete tartalmazza)
Petró Ferenc polgármester: Átadja a szót Dr. Karsai Éva jegyzőnek, a napirendi
pont előadójának.
Dr. Karsai Éva jegyző: Az 1.§-hoz kapcsolódóan Ásotthalom Község
Önkormányzat Képviselő-testületének az idegenforgalmi adóról szóló
18/2000.(XI.23.) számú rendelete (továbbiakban: Rendelet) az adómentességről az
alábbiak szerint rendelkezik:
„Mentes az adófizetési kötelezettség alól:
(1) A 18. életévet be nem töltött, továbbá a 70. életévet betöltött magánszemély.
(2) Az egészségügyi, szociális intézményben ellátott magánszemély.
(3) A közép- és felsőfokú oktatási intézménynél tanulói vagy hallgatói jogviszony
alapján, hatósági vagy bíróság intézkedése folytán, a szakképzés keretében, a
szolgálati kötelezettség teljesítése, vagy a településen székhellyel, vagy
telephellyel rendelkező, vagy a Htv. 37. §-ának (2) bekezdése szerinti
tevékenységet végző vállalkozó esetén vállalkozási tevékenység, vagy ezen
vállalkozó munkavállalója által folytatott munkavégzés céljából az önkormányzat
illetékességi területén tartózkodó magánszemély.
(4) Az önkormányzat illetékességi területén lévő fizető-vendéglátó szálláshely
tulajdonosa vagy bérlője, illetőleg a tulajdonos vagy bérlő hozzátartozója.”
Az adómentességről az idegenforgalmi adó tekintetében a helyi adókról szóló 1990.
évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) 31.§-a rendelkezik, mely a Rendeletünk 3.§ (2) –
(4) bekezdéseivel nincs összhangban, ezért szükségessé vált Rendeletünk 3.§-ának
módosítása a Rendelet-tervezetben foglaltak szerint.
2.§-hoz kapcsolódóan a Rendelet 5.§ (1) bekezdése még a korábbi adózás rendjéről
szóló 1990. évi XCI. tv.-re és nem a jelenleg hatályos 2003. évi XCII. tv-re
hivatkozik, ezért javaslom a Záró rendelkezés módosítását a Rendelet-tervezetben
foglaltak szerint.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Petró Ferenc polgármester szavazásra bocsátja
a rendelet-tervezet elfogadását.
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A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta és meghozta az
alábbi rendeletét:
26/2008.(IX.17.) rendelet
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete az idegenforgalmi adóról
szóló 18/2000.(XI.23.) számú rendelet módosításáról szóló rendeletet megalkotta.
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv 34. számú melléklete.)

XVII. számú napirendi pont
A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 1/2000.(I. 20.) számú rendelet módosítása
Előadó: Dr. Karsai Éva jegyző
(Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 36., 37. számú melléklete tartalmazza)
Petró Ferenc polgármester: A Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, felkéri az
elnököt ismertesse a meghozott bizottsági véleményt.
Babarczi Antal TVMB elnök: A Település-, Vállalkozásfejlesztési és
Mezőgazdasági Bizottság (továbbiakban: Bizottság) 2008. szeptember 16-i nyílt
ülésén megtárgyalta és véleményezte a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos
közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 1/2000.(I. 20.) számú rendelet
módosítására vonatkozó előterjesztést.
1.) A Bizottság az írásbeli előterjesztésben foglaltakkal egyetért.
2.) A Bizottság a rendelet-tervezet 6. § (1) bekezdését az alábbiak szerint javasolja
módosítani:
„(1) E rendelet 2008. november 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit ettől
az időponttól kell alkalmazni.”
3.) A Bizottság a módosító javaslattal együtt e l f o g a d j a az írásbeli
előterjesztést és alkalmasnak tartja arra, hogy azt a Képviselő-testület
m e g v i t a s s a és a rendeletet megalkossa.
(A Bizottsági véleményt a jegyzőkönyv 38. számú melléklete tartalmazza)
Petró Ferenc polgármester: Átadja a szót Dr. Karsai Éva jegyzőnek, a napirendi
pont előadójának.
Dr. Karsai Éva jegyző: Az előterjesztés részletesen tartalmazza a rendelet módosítás
indokait.
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A rendelet-tervezet hatálybalépésének dátumát 2008. november 1.-vel javasolja
megjelölni, mivel a Kht. Kft.-vé történő bejegyzése elhúzódik.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Petró Ferenc polgármester szavazásra bocsátja
a hatálybalépésre vonatkozó bizottsági módosító javaslatot:
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta.
Petró Ferenc polgármester szavazásra bocsátja a módosítással együtt a rendelettervezet elfogadását.
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta és meghozta az
alábbi rendeletét:
27/2008.(IX.17.) rendelet
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete a települési szilárd
hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybe-vételéről szóló
1/2000.(I. 20.) számú rendelet módosításáról szóló rendeletet megalkotta.
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv 37. számú melléklete.)

XVIII. számú napirendi pont
A közterületek használatáról szóló 14/2008.(IV.16.) rendelet módosítása
Előadó: Dr. Karsai Éva jegyző
(Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 39., 40. számú melléklete tartalmazza)
Petró Ferenc polgármester: A Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, felkéri az
elnököt ismertesse a meghozott bizottsági véleményt.
Babarczi Antal TVMB elnök: A Település-, Vállalkozásfejlesztési és
Mezőgazdasági Bizottság (továbbiakban: Bizottság) 2008. szeptember 16-i nyílt
ülésén megtárgyalta és véleményezte a közterületek használatáról szóló
14/2008.(IV.16.) rendelet módosítására vonatkozó előterjesztést.
1.) A Bizottság az írásbeli előterjesztésben foglaltakkal egyetért.
2.) A Bizottság a rendelet-tervezet 2. § -ban foglaltakat az alábbiak szerint
javasolja módosítani:
„(1) E rendelet 2008. november 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit ettől
az időponttól kell alkalmazni.”
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3.) A Bizottság a módosító javaslattal együtt e l f o g a d j a az írásbeli
előterjesztést és alkalmasnak tartja arra, hogy azt a Képviselő-testület
m e g v i t a s s a és a rendeletet megalkossa.
(A Bizottsági véleményt a jegyzőkönyv 41. számú melléklete tartalmazza)
Petró Ferenc polgármester: Átadja a szót Dr. Karsai Éva jegyzőnek, a napirendi
pont előadójának.
Dr. Karsai Éva jegyző: Az előterjesztés részletesen tartalmazza a rendelet módosítás
indokait.
A rendelet-tervezet hatálybalépésének dátumát 2008. november 1.-vel javasolja
megjelölni, mivel a Kht. Kft.-vé történő bejegyzése elhúzódik.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Petró Ferenc polgármester szavazásra bocsátja
a hatálybalépésre vonatkozó bizottsági módosító javaslatot:
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta.
Petró Ferenc polgármester szavazásra bocsátja a módosítással együtt a rendelettervezet elfogadását.
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta és meghozta az
alábbi rendeletét:
28/2008.(IX.17.) rendelet
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete a közterületek
használatáról szóló 14/2008.(IV.16.) rendelet módosításáról szóló rendeletet
megalkotta.
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv 40. számú melléklete.)

XIX. számú napirendi pont
A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatának megalkotásáról
szóló 30/2007.(XI.14.) rendelet módosítása
Előadó: Dr. Karsai Éva jegyző
(Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 42., 43. számú melléklete tartalmazza)
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Petró Ferenc polgármester: Az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést,
felkéri az elnököt ismertesse a meghozott bizottsági véleményt.
Pőcze Levente ÜB elnök: A Ügyrendi Bizottság (továbbiakban: Bizottság) 2008.
szeptember 15-i ülésén megtárgyalta és véleményezte a Képviselő-testület Szervezeti
és Működési Szabályzatának megalkotásáról szóló 30/2007. (XI.14.) rendelet
módosítására vonatkozó előterjesztést.
1.) A Bizottság az írásbeli előterjesztésben foglaltakkal egyetért.
2.) A Bizottság a rendelet-tervezet 6. § (1) bekezdését az alábbiak szerint
javasolja módosítani:
„(1) E Rendelet 2008. november 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit
ettől az időponttól kell alkalmazni.”
3.) A Bizottság a módosító javaslattal együtt e l f o g a d j a az írásbeli
előterjesztést és alkalmasnak tartja arra, hogy azt a Képviselő-testület
m e g v i t a s s a és elfogadja.
(A Bizottsági véleményt a jegyzőkönyv 44. számú melléklete tartalmazza)
Petró Ferenc polgármester: Átadja a szót Dr. Karsai Éva jegyzőnek, a napirendi
pont előadójának.
Dr. Karsai Éva jegyző: Az előterjesztés részletesen tartalmazza a rendelet módosítás
indokait.
A rendelet-tervezet hatálybalépésének dátumát 2008. november 1.-vel javasolja
megjelölni, mivel a Kht. Kft.-vé történő bejegyzése elhúzódik.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Petró Ferenc polgármester szavazásra bocsátja
a hatálybalépésre vonatkozó bizottsági módosító javaslatot:
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta.
Petró Ferenc polgármester szavazásra bocsátja a módosítással együtt a rendelettervezet elfogadását.
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta és meghozta az
alábbi rendeletét:
29/2008.(IX.17.) rendelet
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Képviselő-testület
Szervezeti és Működési Szabályzatának megalkotásáról szóló 30/2007.(XI.14.)
rendelet módosításáról szóló rendeletet megalkotta.
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv 43. számú melléklete.)

38
XX. számú napirendi pont
A Településüzemeltetési és Műszaki Szolgálat létszámának meghatározása
Előadó: Dr. Karsai Éva jegyző
(Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 45. számú melléklete tartalmazza)
Petró Ferenc polgármester: Az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést,
felkéri az elnököt, ismertesse a meghozott bizottsági véleményt.
Pőcze Levente ÜB elnök: A Ügyrendi Bizottság (továbbiakban: Bizottság) 2008.
szeptember 15-i ülésén megtárgyalta és véleményezte „A Településüzemeltetési és
Műszaki Szolgálat létszámának meghatározása” című napirendi pontra vonatkozó
előterjesztést. 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 .
(A Bizottsági véleményt a jegyzőkönyv 46. számú melléklete tartalmazza)
Petró Ferenc polgármester: Átadja a szót Dr. Karsai Éva jegyzőnek, a napirendi
pont előadójának.
Dr. Karsai Éva jegyző: A Képviselő-testület 166/2008.(VIII.6.) KT határozatában
úgy döntött, hogy 2008. augusztus 15. napjától önálló szakfeladaton létrehozza a
Településüzemeltetési és Műszaki Szolgálatot, és jóváhagyja 3,5 fő Munka
Törvénykönyve hatálya alá tartozó dolgozó felvételét az alábbiak szerint:
a) környezetgazdálkodási, településfejlesztési előadó _______ 0,5 fő
b) parkgondozó, karbantartó
__________________ 3 fő
A Képviselő-testület 2008. augusztus 18-ai rendkívüli zárt ülésén megbízta a jegyzőt,
hogy a 2008. szeptemberi testületi ülésre készítsen előterjesztést arra vonatkozóan,
hogy a Településüzemeltetési és Műszaki Szolgálat 3,5 fő Mt. hatálya alá tartozó
dolgozói létszáma 3 főre lecsökkentésre kerüljön.
A Településüzemeltetési és Műszaki Szolgálat létszámának pontos meghatározása
érdekében tájékoztatja a jelenlévőket, hogy 2008. évben több Munkaügyi Központ
által biztosított pályázat került kihasználásra, és az Önkormányzatnál több határozott
idejű munkaszerződéssel rendelkező személy került bértámogatással, TÁMOP-pal,
közhasznú illetve közcélú támogatás keretében foglalkoztatásra. Ezen támogatások
révén a munkavállalók foglalkoztatásához a Munkaügyi Központ jelentős támogatást
nyújt, több hónapon át a bérek jelentős részét finanszírozza.
A jelenleg folyamatban lévő támogatások kapcsán 4 fő bértámogatással
(parkgondozó, sportpálya karbantartó, takarító, hulladéktelep kezelő), 1 fő TÁMOP
keretében (parkgondozó), 4 fő közhasznú (parlagfű-mentesítő segédmunkás) és 2 fő
közcélú (segédmunkás) támogatás keretében van alkalmazva.
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Ezen 11 fővel a munkaszerződések már megkötésre kerültek, foglalkoztatásuk már
folyamatban van az Önkormányzatnál.
A munkavállalók által ellátott feladatok szorosan kapcsolódnak a
Településüzemeltetési és Műszaki Szolgálat által ellátott feladatokhoz, ezért
javasolja, hogy ezen 11 fő határozott idejű munkaviszonnyal rendelkező Mt. hatálya
alá tartozó – támogatott - dolgozót is a Településüzemeltetési és Műszaki
Szolgálathoz integrálják.
A zárt ülésen már elhangzott a napirendi pontra vonatkozóan egyéb indoklás is, ezt
most nem kívánja ismételni.
A dolgozók az elmúlt 1 hónapban több olyan feladatot elvégeztek, amelyeket a Kht.nak hosszabb ideje nem sikerült megoldania.
Babarczi Antal képviselő: Kérdése, hogy az ügyvezetőt valóban nem lehet ebbe a
munkába bevonni, mert számára érthetetlen, hogy ez miért van így.
Dr. Karsai Éva jegyző: A többszöri egyeztetés ellenére sem fogadott el a részére
felajánlott többféle megoldásból egyet sem, a közös megegyezéssel történő
módosításra nem hajlandó. Ez volt az egyik napirendi pont az augusztusi rendkívüli
zárt ülésen. Itt nem kívánja részletezni az akkor történteket. Szükséges a
döntéshozatal, mert a feladatokat el kell látni.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Petró Ferenc polgármester szavazásra a
Bizottsági javaslat elfogadását.
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a bizottsági
javaslatot és meghozta az alábbi határozatát:
222/2008.(IX.17.) KT határozat
Tárgy: A Településüzemeltetési és Műszaki Szolgálat létszámának meghatározása
Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselőtestület) megtárgyalta Dr. Karsai Éva jegyző tárgyi előterjesztését és a következő
határozatot hozza:
1.) A Képviselő-testület a Településüzemeltetési és Műszaki Szolgálat l é t s z á m á t
az alábbiak szerint h a t á r o z z a m e g :
I. Határozatlan idejű munkaszerződéssel rendelkező Mt. hatálya alá tartozó
dolgozó:

40

a) parkgondozó, karbantartó ___ 2 fő
b) vezető karbantartó
____ 1 fő.
II. Határozott idejű munkaszerződéssel rendelkező – támogatott – Mt. hatálya alá
tartozó dolgozó:
a) bértámogatott
b) közhasznú
c) közcélú
d) TÁMOP

____ 4 fő,
____ 4 fő,
____ 2 fő,
____ 1 fő.

2.) A Képviselő-testület m e g b í z z a a polgármestert és a jegyzőt az 1.) pontban
foglaltaknak megfelelő munkaügyi intézkedések megtételével.
Határidő: azonnal
Felelős: Petró Ferenc polgármester
Dr. Karsai Éva jegyző
Határozatról értesül:
1. Petró Ferenc polgármester
2. Dr. Karsai Éva jegyző, általa az osztályvezető és a munkavállalók
3. Irattár

XXI. számú napirendi pont
„Bentlakásos intézmények korszerűsítése” címmel pályázat benyújtása
Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 47. számú melléklete tartalmazza)
Petró Ferenc polgármester: A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság, és a Település-,
Vállalkozásfejlesztési és Mezőgazdasági Bizottság megtárgyalta az előterjesztést,
felkéri az elnököket, ismertessék a meghozott bizottsági véleményeket.
Polner Frigyesné PTB elnök: A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság (továbbiakban:
Bizottság) 2008. szeptember 16-i nyílt ülésén megtárgyalta és véleményezte a
„Bentlakásos intézmények korszerűsítése” címmel pályázat benyújtására vonatkozó
előterjesztést. 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 .
Babarczi Antal TVMB elnök: A Település-, Vállalkozásfejlesztési és
Mezőgazdasági Bizottság (továbbiakban: Bizottság) 2008. szeptember 16-i nyílt
ülésén megtárgyalta és véleményezte a „Bentlakásos intézmények korszerűsítése”
címmel pályázat benyújtására vonatkozó előterjesztést. A Bizottság egyetért az
írásbeli előterjesztésben foglaltakkal, és alkalmasnak tartja, hogy azt a
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Képviselő-testület megvitassa, és e l f o g a d j a .
(A Bizottsági véleményeket a jegyzőkönyv 48. számú melléklete tartalmazza)
Petró Ferenc polgármester: Nem kíván hozzászólni, várja a kérdéseket és
véleményeket.
Kérdés, hozzászólás:
Kása Gabriella intézményvezető: Az 1/2000. SZCSM rendeletben meghatározott
tárgyi feltételeknek való megfelelést kívánja a pályázati támogatással az intézmény
megvalósítani. Az érvényes működési engedély 2008. december 31. napjáig szól,
ezért is tartja fontosnak a pályázat beadását, és az abban foglalt feladatok elvégzését.
Dr. Karsai Éva jegyző: A határozatlan idejű működési engedély megszerzése a
legfontosabb feladat, és ebbe az esetben a kötelezően ellátandó feladatok
biztosításáról kell beszélnünk. A 2009. évi költségvetési rendelet már a könyvtár
felújítására vonatkozóan terhelt, a Hivatal akadálymentesítése is a jövő évre került
betervezésre.
Felhívja a figyelmét a Tisztelt Testületnek, hogy a jövő évi pályázatokról való
döntéskor vizsgálni kell az önerő rendelkezése álló összegét is. Elképzelhető olyan
helyzet is, hogy a 2009. évre tervezett beruházásokat át kell ütemezni, dönteni kell
azok fontosságáról, prioritást kell meghatározni a költségvetési rendelet miatt.
Jelenlegi helyzetben nem látja biztosítottnak az önerőt a 2009-es évre, ezért csak
utasításra tudja a koncepcióba betervezni.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Petró Ferenc polgármester szavazásra
bocsátja a tárgyi előterjesztés elfogadását.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal 1 fő tartózkodása mellett elfogadta és
meghozta az alábbi határozatát:
223/2008.(IX.17.) KT határozat
Tárgy: „Bentlakásos intézmények korszerűsítése” címmel pályázat benyújtása
Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselőtestület) megtárgyalta Petró Ferenc polgármester tárgyi előterjesztését és a következő
határozatot hozza meg:
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1.) Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért
bentlakásos intézmények korszerűsítésére kiírt pályázat benyújtásával.

a

2.) A Képviselő-testület a tervezett korszerűsítési munkálatok bruttó költségét
összesen 40.000.000 Ft összegben állapítja meg a következő megosztásban:
Ft
Megnevezés
A fejlesztés forrásai:
Saját forrás
Támogatás mértéke
Összesen:

Források ütemezése
2009
%-os megoszlás
2.400.000
6%
37.600.000
94 %
40.000.000
100 %

3.) A Képviselő-testület a munkálatok időpontjait a következők alapján
határozza meg:
A munkálatok tervezett kezdésének időpontja:
Tervezett befejezése:
Tervezett üzembe helyezés:

2009. március
2009. december
2010. február

4.) A Képviselő-testület megbízza a polgármestert a pályázat benyújtásával és
felhatalmazza, hogy a pályázat benyújtásához szükséges további
nyilatkozatokat a Képviselő-testület nevében tegye meg.
5.) A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy Ásotthalom Község
Önkormányzata 2009. évi költségvetésében a saját forrásnak megfelelő
összeget biztosítsa.
Határidő: 1.) – 4.) pont esetében 2008. október 21.
5.) pont esetében 2009. évi költségvetési koncepció és a 2009. évi
költségvetési rendelet készítésekor
Felelős:

Petró Ferenc polgármester
Dr. Karsai Éva jegyző

Határozatról értesül:
1. Petró Ferenc polgármester
2. Dr. Karsai Éva jegyző, általa az osztályvezető
3. Gondozási Központ igazgatója
4. ESZA Kht.
5. Irattár

XXII. számú napirendi pont
Kistérségi Közoktatási Intézkedési Terv elfogadása
Előadó: Petró Ferenc polgármester
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(Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 49. számú melléklete tartalmazza)
Petró Ferenc polgármester: Az Oktatási Művelődési és Egészségügyi Bizottság
megtárgyalta az előterjesztést, felkéri az elnököt, ismertesse a meghozott bizottsági
véleményt.
Tóth István OMEB elnök: Az Oktatási Művelődési és Egészségügyi Bizottság
(továbbiakban: Bizottság) 2008. szeptember 15-i nyílt ülésén megtárgyalta a
Kistérségi Közoktatási Intézkedési Terv elfogadásának véleményezését. 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 .
(A Bizottsági véleményt a jegyzőkönyv 50. számú melléklete tartalmazza)
Petró Ferenc polgármester: Nem kívánja szóban kiegészíteni a kiadott anyagot.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Petró Ferenc polgármester szavazásra bocsátja
a tárgyi előterjesztés elfogadását.
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta és meghozta az
alábbi határozatát:
224/2008.(IX.17.) KT határozat
Tárgy: Kistérségi Közoktatási Intézkedési Terv elfogadása
Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselőtestület) megtárgyalta Petró Ferenc polgármester tárgyi előterjesztését és a következő
határozatot hozza:
1.) A Képviselő-testület a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 85.§
(4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva e l f o g a d j a a Homokháti
Kistérség Többcélú Társulás 2008-2013. évekre szóló Kistérségi
Közoktatási Intézkedési Tervét.
Határidő: azonnal
Felelős: Petró Ferenc polgármester
Határozatról értesül:
1. Petró Ferenc polgármester
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2.
3.
4.
5.

Dr. Karsai Éva jegyző, általa az osztályvezető
Homokháti Kistérség Többcélú Társulása- Mórahalom, Millenniumi sétány 2.
Öttömös Község Önkormányzata- Öttömös Felszabadulás u. 12.
Irattár

XXIII. számú napirendi pont
201/2007.(XII.19.) KT határozat módosítása
Előadó: Kovács-Tanács Istvánné igazgató
(Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 51. számú melléklete tartalmazza)
Petró Ferenc polgármester: A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság, és az Oktatási
Művelődési és Egészségügyi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, felkéri az
elnököket, ismertessék a meghozott bizottsági véleményeket.
Polner Frigyesné PTB elnök: A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság (továbbiakban:
Bizottság) 2008. szeptember 16-i nyílt ülésén megtárgyalta és véleményezte a A
Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár szolgáltatási díjainak meghatározásáról
szóló 201/2007.(XII.19.) KT határozat módosítására vonatkozó előterjesztést. 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 .
Tóth István OMEB elnök: Az Oktatási Művelődési és Egészségügyi Bizottság
(továbbiakban: Bizottság) 2008. szeptember 15-i nyílt ülésén megtárgyalta a
201/2007.(XII.19.) KT határozat módosításának véleményezését. 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 .
(A Bizottsági véleményeket a jegyzőkönyv 52. számú melléklete tartalmazza)
Petró Ferenc polgármester: Átadja a szót Kovács-Tanács Istvánné igazgató részére,
a napirendi pont előadójának.
Kovács-Tanács Istvánné igazgató: Az intézményben alkalmazandó térítési díjakról
tavaly decemberben döntött a Képviselő-testület. A júliusban beadott
költségcsökkentési ill. bevétel növelési javaslat tartalmazza, hogy a fűtési időszakra
vonatkozó bérleti díjak október 1-től történő emelése szükségessé vált.
Ugyancsak ezen időponttól kívánják a könyvtárban az ingyenes Internet használatot
korlátozni, ill. térítési díjakat vezetnek be a számítógépes játék, oktatás és tanácsadás
nélküli Internet használat és Chat esetében.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Petró Ferenc polgármester szavazásra bocsátja
a tárgyi előterjesztés elfogadását.
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A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta és meghozta az
alábbi határozatát:
225/2008.(IX.17.) KT határozat
Tárgy: 201/2007.(XII.19.) KT határozat módosítása
Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselőtestület) megtárgyalta Kovács-Tanács Istvánné igazgató tárgyi előterjesztését a
következő határozatot hozza:
1 . ) A Képviselő-testület ú g y d ö n t , hogy a 201/2007.(XII.19.) KT
határozatot a következők szerint módosítja.
„ 2. A Művelődési Ház szolgáltatásainak díjai közül
b.) Egyéb rendezvények óradíja
Megnevezés
Nagy terem fűtéssel
Ft/óra
Kis terem fűtéssel
Ft/óra

2008 szept. 31-ig
2.300.- Ft

2008 október 1-től
2.700.- Ft

1.300.- Ft

1.600.- Ft

3. Könyvtár szolgáltatásainak díjai közül:
Megnevezés
Internet használat

Számítógépes játék

2008 szept. 31-ig
1 óra ingyenes, azt követően
minden megkezdett óra
125.- Ft + ÁFA
Fél óra ingyenes, azt
követően minden
megkezdett óra
125.- Ft + ÁFA/ óra

2008 október 1-től
Állampolgári ügyintézés
esetén ingyenes, minden
más esetben 125.- Ft +
ÁFA/óra
125.- Ft + ÁFA/óra

módosul.”
Határidő: 2008. október 01.
Felelős: Kovács-Tanács Istvánné igazgató
Határozatról értesül:
1. Petró Ferenc polgármester
2. Dr. Karsai Éva jegyző – általa az osztályvezetők
3. Kovács-Tanács Istvánné igazgató
4. Irattár
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XXIV. számú napirendi pont
Kiss Ferenc Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Napközi
Otthonos Óvoda infrastrukturális felújítására pályázat benyújtása
Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 53. számú melléklete tartalmazza)
Petró Ferenc polgármester: A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság, és a Település-,
Vállalkozásfejlesztési és Mezőgazdasági Bizottság megtárgyalta az előterjesztést,
felkéri az elnököket, ismertessék a meghozott bizottsági véleményeket.
Polner Frigyesné PTB elnök: A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság (továbbiakban:
Bizottság) 2008. szeptember 16-i nyílt ülésén megtárgyalta és véleményezte a
„Bentlakásos intézmények korszerűsítése” címmel pályázat benyújtására vonatkozó
előterjesztést. 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 .
Babarczi Antal TVMB elnök: A Település-, Vállalkozásfejlesztési és
Mezőgazdasági Bizottság (továbbiakban: Bizottság) 2008. szeptember 16-i nyílt
ülésén megtárgyalta és véleményezte a „Bentlakásos intézmények korszerűsítése”
címmel pályázat benyújtására vonatkozó előterjesztést. 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 .
(A Bizottsági véleményeket a jegyzőkönyv 54. számú melléklete tartalmazza)
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Petró Ferenc polgármester szavazásra bocsátja
a tárgyi előterjesztés elfogadását.
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta és meghozta az
alábbi határozatát:
226/2008.(IX.17.) KT határozat
Tárgy: Kiss Ferenc Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és
Napközi Otthonos Óvoda infrastrukturális felújítására pályázat benyújtása
Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselőtestület) megtárgyalta Petró Ferenc polgármester tárgyi előterjesztését és a következő
határozatot hozza meg:
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1.) A Képviselő-testület egyetért „A bölcsődék és közoktatási intézmények
infrastrukturális fejlesztése a leghátrányosabb helyzetű kistérségekben
támogatás igénybevételének részletes feltételeiről” szóló 206/2008. (VIII.
26.) Korm. Rendelet alapján kiírt pályázat benyújtásával.
2.) A Képviselő-testület a tervezett korszerűsítési munkálatok bruttó költségét
összesen 50.000.000 Ft összegben állapítja meg a következő megosztásban:
Ft
Összesen
Források ütemezése
A fejlesztés forrásai:
2009
%-os megoszlás
Saját forrás
2.500.000
5%
Támogatás mértéke
47.500.000
95 %
Összesen:
50.000.000
100 %
3.) A Képviselő-testület a 2.) pontban meghatározott bruttó költséget Ásotthalom
és Öttömös községekre az alábbi bontás szerint különíti el:
Ft
Ásotthalom
A fejlesztés forrásai:
Saját forrás
Támogatás mértéke
Összesen:

Források ütemezése
2009
%-os megoszlás
1.750.000
5%
33.250.000
95 %
35.000.000
100 %

Öttömös
A fejlesztés forrásai:
Saját forrás
Támogatás mértéke
Összesen:

Források ütemezése
2009
%-os megoszlás
750.000
5%
14.250.000
95 %
15.000.000
100 %

Ft

A munkálatok tervezett kezdésének időpontja:
tervezett befejezése:

2009. június 15.
2009. augusztus

4.) A Képviselő-testület vállalja, hogy a támogatásból megvalósuló beruházást 5
évig az eredeti rendeltetésének megfelelően hasznosítja, a feladat-ellátási
helyet 5 évig nem szünteti meg, illetve nem adja át az intézmény fenntartói
jogát nem állami fenntartó részére.
5.) A Képviselő-testület megbízza a polgármestert a pályázat benyújtásával és
felhatalmazza, hogy a pályázat benyújtásához szükséges további
nyilatkozatokat a Képviselő-testület nevében tegye meg.
6.) A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy Ásotthalom Község
Önkormányzata 2009. évi költségvetésében a saját forrásnak megfelelő
összeget biztosítsa.

48

Határidő: 1.) – 5.) pont esetében azonnal
6.) pont esetében a 2009. évi költségvetési koncepció és a 2009. évi
költségvetési rendelet készítésekor
Felelős: Petró Ferenc polgármester
Dr. Karsai Éva jegyző
Határozatról értesül:
1. Petró Ferenc polgármester
2. Dr. Karsai Éva jegyző, általa az osztályvezető
3. Öttömös Község Önkormányzata
4. Dr. Hadfiné Böjthe Gabriella igazgató – általa a tagintézmény vezetők
5. Irattár

XXV. számú napirendi pont
Az Önkormányzat tájékoztatója az aktuális pénzügyi helyzetről
Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 55. számú melléklete tartalmazza)
Petró Ferenc polgármester: A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság megtárgyalta az
előterjesztést, felkéri az elnököt, ismertesse a meghozott bizottsági véleményt.
Polner Frigyesné PTB elnök: A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság (továbbiakban:
Bizottság) 2008. szeptember 16-i nyílt ülésén megtárgyalta és véleményezte az
Önkormányzat aktuális pénzügyi helyzetről szóló tájékoztatót. 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 .
(A Bizottsági véleményt a jegyzőkönyv 56. számú melléklete tartalmazza)
Petró Ferenc polgármester: Nem kívánja szóban kiegészíteni a kiadott anyagot.
Kérdés, hozzászólás:
Dr. Karsai Éva jegyző: Az előterjesztésben szerepel, hogy az Önkormányzatnak van
a Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulása felé 2.196.200 Ft
összegben 60 napon túli lejárt tartozása, melyre vonatkozóan jelenleg még nem
rendelkezik részletfizetéssel. Több alkalommal is kérte az Önkormányzat már
részletfizetést, de írásbeli az kérelmekre eddig választ nem kapott. Kérdése a
Polgármester Úr felé, sikerült-e már intézkedni ebben az ügyben?
Petró Ferenc polgármester: Igen, a múlt héten megtartott Társulási értekezleten
döntés született, és 1 év alatt, havi egyenlő részletben kell az Önkormányzatunknak
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az összeget megfizetni. Ezért a határozat 2.) pontjában szereplő feladat elvégzésre
utasítás már nem aktuális, javasolja, hogy csak a tájékoztató tudomásul vételéről
szóló 1.) pont kerüljön elfogadásra.
(A 2008. szeptember 12-én megtartott ülés 10/2008.(IX.12.) Taggyülési határozatot a
jegyzőkönyv 57. számú melléklete tartalmazza)
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Petró Ferenc polgármester szavazásra
bocsátja a módosító indítványt, amely alapján a javaslat 2.) pontja ne kerüljön
elfogadásra
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta.
Petró Ferenc polgármester szavazásra bocsátja az elfogadott módosítással az
előterjesztésben foglaltakat.
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta és meghozta az
alábbi határozatát:
227/2008.(IX.17.) KT határozat
Tárgy: Az Önkormányzat tájékoztatója az aktuális pénzügyi helyzetről
Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselőtestület) megtárgyalta Petró Ferenc polgármester tárgyi előterjesztést és a következő
határozatot hozza:
1.) A Képviselő-testület t u d o m á s u l v e s z i az Önkormányzat aktuális
pénzügyi helyzetéről szóló tájékoztatót.
Határidő: azonnal
Felelős: Petró Ferenc polgármester
Határozatról értesül:
1. Petró Ferenc polgármester
2. Dr. Karsai Éva jegyző, általa az osztályvezető
3. Gajdánné Szatmári Mária könyvvizsgáló
4. Irattár
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XXVI. számú napirendi pont
A Kiss Ferenc Általános Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és
Napközi Otthonos Óvoda 2008. évi költségvetésének módosítása
Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 58. számú melléklete tartalmazza)
Petró Ferenc polgármester: A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság megtárgyalta az
előterjesztést, felkéri az elnököt, ismertesse a meghozott bizottsági véleményt.
Polner Frigyesné PTB elnök: A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság (továbbiakban:
Bizottság) 2008. szeptember 16-i nyílt ülésén megtárgyalta és véleményezte a A Kiss
Ferenc Általános Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Napközi Otthonos
Óvoda 2008. évi költségvetés módosítására vonatkozó előterjesztést. 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 .
(A Bizottsági véleményt a jegyzőkönyv 59. számú melléklete tartalmazza)
Petró Ferenc polgármester: Nem kívánja szóban kiegészíteni a kiadott anyagot.
Dr. Karsai Éva jegyző: Öttömös Község Önkormányzat Képviselő-testülete is
elfogadta az előterjesztést, a költségvetés módosítás miatti véleményeztetések a
kötelező fórumokkal megtörténtek.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Petró Ferenc polgármester szavazásra bocsátja
a tárgyi előterjesztés elfogadását.
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta és meghozta az
alábbi határozatát:
228/2008.(IX.17.) KT határozat
Tárgy: A Kiss Ferenc Általános Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és
Napközi Otthonos Óvoda 2008. évi költségvetésének módosítása
Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban Képviselőtestület) megtárgyalta a Kiss Ferenc Általános Iskola Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény és Napközi Otthonos Óvoda 2008. évi költségvetésének módosításáról
szóló előterjesztést és az alábbiak szerint határoz:
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1) A Képviselő-testület a Kiss Ferenc Általános Iskola Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény és Napközi Otthonos Óvoda
2008. évi
költségvetését 314.647 E Ft főösszeggel, bevételeit és kiadásait pedig a
határozat 1. és 2. sz. mellékletei szerint e l f o g a d j a .
2) A Képviselő-testület, a Társulási megállapodás 9.5 és 9.6 pontja alapján j ó
v á h a g y j a, hogy az intézmény 2008. működéséhez költségvetési
rendeletében
-

Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete az állami
normatíván és saját bevételeken felül 69.999 E Ft-ot,
Öttömös Község Önkormányzata Képviselő-testülete az állami
normatíván és saját bevételeken felül 15.144 E Ft-ot biztosít.

3) A Képviselő-testület a Társulási Megállapodás 9.7 pontja alapján
j ó v á h a g y j a , hogy Öttömös Község Önkormányzata az intézmény 2008.
évi működéséhez Ásotthalom Község Önkormányzata részére a 2) pontban
meghatározott költségvetési hozzájárulást a Társulási megállapodásban
meghatározott módon és ütemezés szerint biztosítja az intézmény zavartalan
működése érdekében.
Határidő: azonnal
Felelős: Petró Ferenc polgármester
Dr. Karsai Éva jegyző
Dr. Hadfiné Böjthe Gabriella intézményvezető
Határozatról értesül:
1. Petró Ferenc polgármester
2. Dr. Karsai Éva jegyző általa az osztályvezető
3. Dr. Hadfiné Böjthe Gabriella intézményvezető általa a tagintézmény-vezetők
4. Öttömös Község Önkormányzata Képviselő-testülete
5. Irattár

XXVII. számú napirendi pont
Az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló rendelete módosítása
Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 60., 61. számú melléklete tartalmazza)
Petró Ferenc polgármester: A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság megtárgyalta az
előterjesztést, felkéri az elnököt, ismertesse a meghozott bizottsági véleményt.
Polner Frigyesné PTB elnök: A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság (továbbiakban:
Bizottság) 2008. szeptember 16-i nyílt ülésén megtárgyalta és véleményezte az
Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló rendelete módosítására vonatkozó
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előterjesztést. 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 .
(A Bizottsági véleményt a jegyzőkönyv 62. számú melléklete tartalmazza)
Petró Ferenc polgármester: Nem kívánja szóban kiegészíteni a kiadott anyagot. Az
államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének
sajátosságairól szóló 249/2000.(XII.24.) Korm. rendelet alapján a polgármesternek
tájékoztatnia kell a Képviselő-testületet az önkormányzati költségvetést befolyásoló
pótelőirányzatokról, valamint a saját hatáskörben végrehajtott változásról.
Ásotthalom Község Önkormányzata 2008. évi költségvetéséről szóló 3/2008.(II.13.)
rendeletét 2008. július-augusztus hónapban módosít bevételek és kiadások jogcímeit
az előterjesztés részletesen tartalmazza.
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta és meghozta az
alábbi rendeletét:
30/2008.(IX.17.) rendelet
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete Ásotthalom Község
Önkormányzata 2008. évi költségvetéséről szóló 3/2008.(II.13.) rendeletének
módosításáról szóló rendeletet megalkotta.
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv 61. számú melléklete.)

XXVIII. számú napirendi pont
„Óvodafejlesztés a fűtéskorszerűsítés vonatkozásában Ásotthalmon” című
pályázat módosításáról szóló 163/2008.(VIII.6.) KT határozat módosítása
Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 63. számú melléklete tartalmazza)
Petró Ferenc polgármester: A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság, és a Település-,
Vállalkozásfejlesztési és Mezőgazdasági Bizottság megtárgyalta az előterjesztést,
felkéri az elnököket, ismertessék a meghozott bizottsági véleményeket.
Polner Frigyesné PTB elnök: A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság (továbbiakban:
Bizottság) 2008. szeptember 16-i nyílt ülésén megtárgyalta és véleményezte az
„Óvodafejlesztés a fűtéskorszerűsítés vonatkozásában Ásotthalmon” című pályázat
módosításáról szóló 163/2008.(VIII.6.) KT határozat módosítására vonatkozó
előterjesztést. 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 .
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Babarczi Antal TVMB elnök: A Település-, Vállalkozásfejlesztési és
Mezőgazdasági Bizottság (továbbiakban: Bizottság) 2008. szeptember 16-i nyílt
ülésén megtárgyalta és véleményezte az „Óvodafejlesztés a fűtéskorszerűsítés
vonatkozásában Ásotthalmon” című pályázat módosításáról szóló 163/2008.(VIII.6.)
KT határozat módosítására vonatkozó előterjesztést. 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 .
(A Bizottsági véleményeket a jegyzőkönyv 64. számú melléklete tartalmazza)
Petró Ferenc polgármester: Nem kívánja szóban kiegészíteni a kiadott anyagot.
Kérdés, hozzászólás:
Dr. Karsai Éva jegyző: A pályázat benyújtására vonatkozó testületi határozat most a
második alkalommal kerül módosításra. Ennél pontosabb előkészítést vár el a
pályázatkészítő szakembertől.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Petró Ferenc polgármester szavazásra bocsátja
a tárgyi előterjesztés elfogadását.
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta és meghozta az
alábbi határozatát:
229/2008.(IX.17.) KT határozat
Tárgy: „Óvodafejlesztés a fűtéskorszerűsítés vonatkozásában Ásotthalmon” című
pályázat módosításáról szóló 163/2008.(VIII.6.) KT határozat módosítása
Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselőtestület) megtárgyalta Petró Ferenc polgármester tárgyi előterjesztését és a következő
határozatot hozza meg:
1) A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a 163/2008.(VIII.6.)KT határozat 1.)
pontját az alábbiak szerint módosítja:
„Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért a
leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkóztatásának támogatására
benyújtott pályázat költségvetésének módosításával.
„2. A Képviselő-testület a tervezett felújítási munkálatok bruttó
költségét összesen 4.975.988,-Ft összegben állapítja meg a
következő megosztásban:
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Ft
Megnevezés
A fejlesztés forrásai:
Saját forrás
Megnyert támogatás
Összesen:

Források ütemezése
2008
%-os megoszlás
481.458
10 %
4.494.530
90 %
4.975.988
100 %
„

2) A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az 1.) pontban meghatározott építési
beruházás megvalósítása érdekében kötött vállalkozási szerződésre tekintettel
a megnyert 4.494.530 Ft támogatásból 16.139 Ft-ról lemond.
3) A Képviselő-testület megbízza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a határozat
1.) pontjában foglaltaknak megfelelő módosítással kapcsolatos intézkedéseket
tegyék meg.

Határidő: azonnal
Felelős: Petró Ferenc polgármester
Dr. Karsai Éva jegyző
Határozatról értesül:
1. Petró Ferenc polgármester
2. Dr. Karsai Éva jegyző – általa az osztályvezető
3. Magyar Államkincstár Dél-alföldi Regionális Igazgatóság, Állampénztári Iroda
4. Irattár

XXIX. számú napirendi pont
Az Önkormányzat tulajdonában lévő Ásotthalom, Bartók u. 31. szám alatti
ingatlan értékesítésére ismételt pályázat kiírása
Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 65. számú melléklete tartalmazza)
Petró Ferenc polgármester: A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság megtárgyalta az
előterjesztést, felkéri az elnököt, ismertesse a meghozott bizottsági véleményt.
Polner Frigyesné PTB elnök: A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság (továbbiakban:
Bizottság) 2008. szeptember 16-i nyílt ülésén megtárgyalta és véleményezte az
Önkormányzat tulajdonában lévő Ásotthalom, Bartók u. 31. szám alatti ingatlan
értékesítésére ismételt pályázat kiírására vonatkozó előterjesztést. 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 .
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(A Bizottsági véleményt a jegyzőkönyv 66. számú melléklete tartalmazza)
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Petró Ferenc polgármester szavazásra bocsátja
a tárgyi előterjesztés elfogadását.
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta és meghozta az
alábbi határozatát:
230/2008.(IX.17.) KT határozat
Tárgy: Az Önkormányzat tulajdonában lévő Ásotthalom, Bartók u. 31. szám alatti
ingatlan értékesítésére ismételt pályázat kiírása
Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselőtestület) megtárgyalta Petró Ferenc polgármester tárgyi előterjesztését és az alábbiak
szerint dönt:
1.) A Képviselő-testület ismételten p á l y á z a t o t h i r d e t az Ásotthalom, Bartók
u. 31. szám alatti ingatlan é r t é k e s í t é s é r e a mellékletekben foglaltak
szerint.
2.) A Képviselő-testület m e g b í z z a Petró Ferenc polgármestert azzal, hogy a
határozat 1. számú mellékletét képező pályázati felhívást a „Délmagyarország”
című napilapban és a „Közhír-Halom” című helyi lapban, a határozat 1. és 2.
számú mellékleteit képező pályázati felhívást és pályázati dokumentációt pedig a
község honlapján és a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján t e g y e k ö z z é .
3.) A Képviselő-testület a pályázat bontásával és véleményezésével m e g b í z z a a
Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottságot.
4.) A Képviselő-testület m e g b í z z a Petró Ferenc polgármestert, hogy a Pénzügyi
és Tulajdonosi Bizottság véleménye alapján a pályázati kiírásnak megfelelő
pályázatokat döntésre terjessze a Képviselő-testület elé.
Határidő:
- az 1.) és 2.) pontra vonatkozóan: azonnal
- a 3.) pontra vonatkozóan: a pályázatok benyújtási határideje után azonnal
- a 4.) pontra vonatkozóan: Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2008. októberi zárt ülése
Felelős: Petró Ferenc polgármester
Dr. Karsai Éva jegyző
Határozatról értesül:
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1.) Petró Ferenc polgármester
2.) Dr. Karsai Éva jegyző - általa az osztályvezető
3.) Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság
4.) Irattár

XXX. számú napirendi pont
Az Önkormányzat tulajdonában lévő Ásotthalom, Dózsa Gy. u. 17. szám alatti
ingatlan értékesítésre ismételt pályázat kiírása
Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 67. számú melléklete tartalmazza)
Petró Ferenc polgármester: A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság megtárgyalta az
előterjesztést, felkéri az elnököt ismertesse a meghozott bizottsági véleményt.
Polner Frigyesné PTB elnök: A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság (továbbiakban:
Bizottság) 2008. szeptember 16-i nyílt ülésén megtárgyalta és véleményezte az
Önkormányzat tulajdonában lévő, Ásotthalom Dózsa Gy. u. 17. szám alatti ingatlan
értékesítésre ismételt pályázat kiírására vonatkozó előterjesztést. 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 .
(A Bizottsági véleményt a jegyzőkönyv 68. számú melléklete tartalmazza)
Petró Ferenc polgármester: Nem kívánja szóban kiegészíteni a kiadott anyagot.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Petró Ferenc polgármester szavazásra bocsátja
a tárgyi előterjesztés elfogadását.
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta és meghozta az
alábbi határozatát:
231/2008.(IX.17.) KT határozat
Tárgy: Az Önkormányzat tulajdonában lévő Ásotthalom, Dózsa Gy. u. 17. szám
alatti ingatlan értékesítésre ismételt pályázat kiírása
Határozat
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Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselőtestület) megtárgyalta Petró Ferenc polgármester tárgyi előterjesztését, és a
következő határozatot hozza:
1.) A Képviselő-testület az Önkormányzat tulajdonában lévő Ásotthalom, Dózsa
Gy. u. 17. szám alatti ingatlan értékesítésére p á l y á z a t o t h i r d e t a
mellékletekben foglaltak szerint.
2.) A Képviselő-testület m e g b í z z a Petró Ferenc polgármestert azzal, hogy a
határozat 1. számú mellékletét képező pályázati felhívást a „Közhír-Halom”
című helyi lapban, a határozat 1. és 2. számú mellékleteit képező pályázati
felhívást és pályázati dokumentációt a község honlapján és a Polgármesteri
Hivatal hirdetőtábláján t e g y e k ö z z é .
3.) A Képviselő-testület a pályázat bontásával és véleményezésével m e g b í z z a
a Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottságot.
4.) A Képviselő-testület m e g b í z z a Petró Ferenc polgármestert, hogy a
Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság véleménye alapján a pályázatokat
döntésre terjessze a Képviselő-testület elé.
Határidő: 1.) - 2.) pontra vonatkozóan: azonnal
3.) pontra vonatkozóan: a pályázatok benyújtási határideje után azonnal
4.) pontra vonatkozóan: Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2008. októberi zárt ülése
Felelős: Petró Ferenc polgármester
Dr. Karsai Éva jegyző
Határozatról értesül:
1. Petró Ferenc polgármester
2. Dr. Karsai Éva jegyző - általa az osztályvezető
3. Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság
4. Irattár

XXXI. számú napirendi pont
Az Önkormányzat tulajdonában lévő Ásotthalom Felszabadulás u. 26. szám
alatti ingatlan értékesítésére ismételt pályázat kiírása
Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 69. számú melléklete tartalmazza)
Petró Ferenc polgármester: A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság megtárgyalta az
előterjesztést, felkéri az elnököt ismertesse a meghozott bizottsági véleményt.
Polner Frigyesné PTB elnök: A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság (továbbiakban:
Bizottság) 2008. szeptember 16-i nyílt ülésén megtárgyalta és véleményezte az
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Önkormányzat tulajdonában lévő Ásotthalom, Felszabadulás u. 26. szám alatti
ingatlan értékesítésére ismételt pályázat kiírására vonatkozó előterjesztést. 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 .
(A Bizottsági véleményt a jegyzőkönyv 70. számú melléklete tartalmazza)
Petró Ferenc polgármester: Nem kívánja szóban kiegészíteni a kiadott anyagot.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Petró Ferenc polgármester szavazásra bocsátja
a tárgyi előterjesztés elfogadását.
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta és meghozta az
alábbi határozatát:
232/2008.(IX.17.) KT határozat
Tárgy: Az Önkormányzat tulajdonában lévő Ásotthalom Felszabadulás u. 26. szám
alatti ingatlan értékesítésére ismételt pályázat kiírása
Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselőtestület) megtárgyalta Petró Ferenc polgármester tárgyi előterjesztését és az alábbiak
szerint dönt:
1.) A Képviselő-testület ismételten p á l y á z a t o t h i r d e t az Ásotthalom
Felszabadulás u. 26. szám alatti ingatlan 2009. március 01. napjától történő
é r t é k e s í t é s é r e a mellékletekben foglaltak szerint.
2.) A Képviselő-testület m e g b í z z a Petró Ferenc polgármestert azzal, hogy a
határozat 1. számú mellékletét képező pályázati felhívást a „Közhír-Halom”
című helyi lapban, a határozat 1. és 2. számú mellékleteit képező pályázati
felhívást és pályázati dokumentációt a község honlapján és a Polgármesteri
Hivatal hirdetőtábláján t e g y e k ö z z é .
3.) A Képviselő-testület a pályázat bontásával m e g b í z z a a Pénzügyi és
Tulajdonosi Bizottságot.
4.) A Képviselő-testület m e g b í z z a Petró Ferenc polgármestert, hogy a Pénzügyi
és Tulajdonosi Bizottság véleménye alapján a pályázatokat döntésre terjessze a
Képviselő-testület elé.
Határidő: 1.) és 2.) pontra vonatkozóan: azonnal
3.) pontra vonatkozóan: a pályázatok benyújtási határideje után azonnal
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4.) pontra vonatkozóan: Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2008. novemberi zárt ülése
Felelős:

Petró Ferenc polgármester
Dr. Karsai Éva jegyző

Határozatról értesül:
1. Petró Ferenc polgármester
2. Dr. Karsai Éva jegyző - általa az osztályvezető
3. Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság
4. Irattár

XXXII. számú napirendi pont
A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának
módosítása
Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 71. számú melléklete tartalmazza)
Petró Ferenc polgármester: A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság, és a Település-,
Vállalkozásfejlesztési és Mezőgazdasági Bizottság megtárgyalta az előterjesztést,
felkéri az elnököket, ismertessék a meghozott bizottsági véleményeket.
Polner Frigyesné PTB elnök: A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság (továbbiakban:
Bizottság) 2008. szeptember 16-i nyílt ülésén megtárgyalta és véleményezte a
Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítására
vonatkozó előterjesztést. A Bizottság egyetért az írásbeli előterjesztésben
foglaltakkal, és alkalmasnak tartja, hogy azt a Képviselő-testület megvitassa, és
elfogadja.
Babarczi Antal TVMB elnök: A Település-, Vállalkozásfejlesztési és
Mezőgazdasági Bizottság (továbbiakban: Bizottság) 2008. szeptember 16-i nyílt
ülésén megtárgyalta és véleményezte a Homokháti Kistérség Többcélú Társulása
Társulási Megállapodásának módosítására vonatkozó előterjesztést. 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 .
(A Bizottsági véleményeket a jegyzőkönyv 72. számú melléklete tartalmazza)
Petró Ferenc polgármester: Nem kívánja szóban kiegészíteni a kiadott anyagot. A
Dél-alföldi Regionális Közigazgatási Hivatal 2008. évi ellenőrzési tervében kiemelt
feladatként szerepelt a többcélú kistérségi társulási megállapodások felülvizsgálata,
melyre az Önkormányzati Minisztérium által összeállított szempontsor alapján került
sor. A Közigazgatási Hivatal vizsgálódása során a törvényességi észrevételeinek
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érvényre juttatása végett a Homokháti Kistérség
Megállapodásának módosítása vált szükségessé.

Társulásának

Társulási

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Petró Ferenc polgármester szavazásra bocsátja
a tárgyi előterjesztés elfogadását.
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta és meghozta az
alábbi határozatát:
233/2008.(IX.17.) KT határozat
Tárgy: A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának
módosítása
Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselőtestület) megtárgyalta Petró Ferenc polgármester tárgyi előterjesztését és az alábbiak
szerint dönt:
1.) A Képviselő-testület m e g v i t a t t a és e l f o g a d j a a Homokháti
Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Megállapodásának VI. számú
módosítását és a VI. számú módosítással egységes szerkezetű a határozat
mellékletét képező Társulási Megállapodást.
2.) A Képviselő-testület megbízza Petró Ferenc polgármestert és Dr. Karsai
Éva jegyzőt, hogy - a tagtelepülések egyetértő döntését követően - az
egységes szerkezetű társulási megállapodást í r j a a l á .
A Képviselő-testület a határozat végrehajtásáról külön jelentést nem kér.
Határidő: azonnal
Felelős: Petró Ferenc polgármester
Dr. Karsai Éva jegyző
Határozatról értesül:
1. Petró Ferenc polgármester
2. Dr. Karsai Éva jegyző - általa az osztályvezető
3. Homokháti Kistérség Többcélú Társulása
4. Mórahalom Város Önkormányzata Képviselő-testülete
5. Öttömös Község Önkormányzata Képviselő-testülete
6. Forráskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete
7. Pusztamérges Község Önkormányzata Képviselő-testülete
8. Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testülete
9. Bordány Község Önkormányzata Képviselő-testülete
10. Üllés Község Önkormányzata Képviselő-testülete
11. Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete
12. Irattár
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XXXIII. számú napirendi pont
Egyebek
Több kérdés, bejelentés, hozzászólás nem hangzott el Petró Ferenc polgármester
Képviselő-testület ülését 21,30 órakor berekeszti.

Kmf.

Petró Ferenc
polgármester

Dr. Karsai Éva
jegyző

A jegyzőkönyvet hitelesítette:

Dr. Sümegi Sándor
képviselő

Pőcze Levente
képviselő

