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Tisztelt Képviselő-testület!
A Képviselő-testületi ülés napirendjét az alábbiakban terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé.
E napirendi pontban tárgyalandó tájékoztató a 2011. február 15-ét követő időszak óta történt fontosabb
eseményekről, a végzett tevékenységemről ad számot:
1.) Február 17-én a Gondozási Központ bővítésének közbeszerzési eljárását beszéltük át Mórahalmon a
közbeszerzési szakértővel és műszaki ellenőrrel.
2.) Február 23-án az MLSZ. Befektetői csoport tagjaival folytattam tárgyalást.
3.) Február 24-én az
megvalósításában.
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4.) Február 25-én Homokháti Többcélú Társulási ülésen vettem részt.
5.) Február 28-án a Szegedi Vízgazdálkodási Társulással tárgyaltam munkák elvégzésével kapcsolatban.
6.) Március 2-án a szabadkai konzulátus munkatársaival tárgyaltam.
7.) Március 3-án Intézményvezetői megbeszélést folytattunk az aktuális eseményekről.
8.) Március 4-én a mórahalmi Munkaügyi Központ vezetőjével egyeztettem munka ügyben. Délután a
Gondozási Központ idősek rendezvényén vettem részt.
9.) Március 7-én A NIF ZRT. munkatársaival tárgyaltam a határút megépítéssel kapcsolatban.
10.) Március 9-én a Generáli Biztosítóval tárgyaltam a közösségi házak biztosításával kapcsolatban.
11.) Március 10-én Budapesten voltam a Nemzetgazdasági minisztériumban. Délután tartottuk meg a
gazdasági munkaprogram és Külterületi program megvalósulásával kapcsolatos civil fórumot. Az
egyeztetésről készült jegyzőkönyv az előterjesztés mellékletét képezi.
12.) Március 11-én Nemzeti ünnepünk rendezvényén vettem részt.
13.) Március 16-án a határmenti területek bejárásával foglalkoztam. Az ott lakó embereket kerestem fel.
14.) Március 17-én Szerbiai vendégek és befektetők voltak nálunk.
15.) Március 22-én a Panagró Kft ügyvezetőjével tárgyaltam, Délután önkormányzati kockázatkezelő
szakemberrel.

16.) Március 23-án vállalkozói fórumot tartottunk az Új Széchenyi terv pályázatokkal kapcsolatban
17.) Március 25-én Kistérségi értekezlet volt, Később Ásotthalom - Backi Vinogradi projekt nyitó
konferenciáján vettem részt.
18.) Március 28-án Bácsalmás Község alpolgármesterével és Képviselő-testületi tagokkal tárgyaltam.
19.) Március 29-én Budapesten voltunk pályázati ügyben és a Miniszterelnöki Hivatalban tárgyaltam.
20.) Március 30-án
megbeszélést.
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21.) Március 31-én inkubátori ház építésével kapcsolatban tárgyaltam szakértőkkel és befektetőkkel. A
Testületi ülésre meghívtam Őket.
22.) Április 2-án a Gátsori Közösségi házban szervezett rendezvényen vettem részt.
Babarczi Antal Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottság elnökének kérdéseire az alábbi válaszokat adom:
o Radnóti, József A., Ady utcák bejárása 2011 március 25-én megtörtént, melyen Vaist Zoltán
műszaki ellenőr, Vass Zsolt műszaki szolgálat dolgozója és Petró Ferenc polgármester vett
részt. A bejárás során megállapítottuk, hogy Radnóti utcai lakos bejelentésével ellentétben
súlyos sérülések nincsenek. A Radnóti utca azon oldalán - ahonnan a bejelentés érkezett, egy
20 méteres szakaszon kisebb repedések láthatóak. A repedés oka, hogy tartósan és
folyamatosan autóbusz parkol azon a szakaszon, annak ellenére, hogy a Képviselő- testület
határozatban jelölte ki az autóbuszok parkolási helyeit. A bejárás során abban állapodtunk meg,
hogy a kivitelezővel együtt garanciális bejárást végzünk 2011. április 8-án 9 órakor.
o

Lakossági fórum tartása. Az egyeztetéseket megkezdtem külterületen. Kissoron húsvét utánra
javasolják, Gátsorról még nem kaptam javaslatot. Belterületen május 6-ára tervezem.

o

Polgármesteri Hivatal munkatársaival kialakult légkör kapcsán félreértést érzek, hiszen ez nem
testületi hatáskör. Ami a jegyzőkönyvben elhangzott, azt nem értem. Részemről semmilyen
tiltás nem történt. A Képviselők érdeklődhetnek minden iránt, csak szeretném tudni, hogy
milyen ügyben. A személyi összetétel a hivatalnál jegyzői és polgármesteri hatáskör.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést szíveskedjen megvitatni és az alábbi
határozatot meghozni:
____/2011.(IV.13.) KT határozat
Tárgy: Tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről és a végzett tevékenységről
Határozat
1.) A Képviselő-testület az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről és a végzett
tevékenységről szóló tájékoztatót t u d o m á s u l v e s z i .
Határidő: 2011. április 15.
Felelős: Petró Ferenc polgármester
Határozatról értesül:
1.) Petró Ferenc polgármester
2.) dr. Turbucz Marietta Judit jogi igazgatási ügyintéző – általa az osztályvezető
3.) Irattár
Ásotthalom, 2011. január
Petró Ferenc
polgármester

