Ásotthalom Község
Polgármesterétől
5/2011.
Témafelelős: Fődi Józsefné
Ikt.szám: 288 /2011.
Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról és az átruházott
hatáskörben hozott döntésekről
Ásotthalom Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
Helyben
Tisztelt Képviselő-testület!
A 2011. február 15.-én megtartott testületi ülésen leadott jelentésem óta az alábbiak szerint
adok számot a nyílt és zárt ülésen meghozott, lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről:
199/2010.(XII.1.) KT határozat
Tárgy:
A 132/2010. (VIII.30.) KT határozat kiegészítése
Határidő: 2010. december 3. illetve 2010. december 20.
Felelős:
Petró Ferenc polgármester
Dr. Karsai Éva jegyző
dr. Turbucz Marietta Judit jogi igazgatási ügyintéző
Pipicz Anita gazdasági osztályvezető
Vaits Zoltán műszaki ellenőr
és 225/2010. (XII.22.) KT határozat
Tárgy:
A 132/2010.(VIII.30.) KT határozathoz kapcsolódó pénzügyi beszámoló
elfogadása
Határidő: 2010. december 24. illetve az 5.) pont tekintetében 2010. december 28.
Felelős:
Petró Ferenc polgármester
Dr. Karsai Éva jegyző
dr. Turbucz Marietta jogi igazgatási ügyintéző
Pipicz Anita gazdasági osztályvezető
Vaits Zoltán műszaki ellenőr
Babarczi Antal képviselő
A Képviselő-testület a 199/2010.(XII.1.) KT határozatában döntött arról, hogy a Radnóti
Miklós, József Attila és Ady Endre utcák szilárd burkolattal történő ellátása kapcsán
történt kifizetésekről az utalványozás, ellenjegyzés, kötelezettségvállalás, érvényesítés,
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szakmai teljesítésigazolás tekintetében részletes pénzügyi beszámolót készítsenek az
eljárni jogosultak.
A Képviselő-testület a 225/2010.(XII.22.) KT határozatában kérte a gazdasági
osztályvezetőtől, hogy amint munkavégzését megkezdi a 132/2010.(VIII.30.) KT
határozathoz kapcsolódó érvényesítésről adjon részletes pénzügyi beszámolót.
Az Osztályvezető a 2011. március 7.-én megtartott rendkívüli zárt ülésre elkészítette a
beszámolót.

227/2010.(XII.22.) KT határozat
Tárgy:
A kerékpárút megvalósításához Mórahalom Város Önkormányzatától
átvett pénzeszköz visszafizetési határidejének ismételt meghosszabbítása
Határidő: 2010. december 31. illetve 2011. március 31.
Felelős:
Petró Ferenc polgármester
Dr. Karsai Éva jegyző
A visszafizetés határidejének módosítására vonatkozó kivonat és szerződés-módosítás
megküldése 2010. december 23.-án megtörtént, Mórahalom Város Önkormányzata
Képviselő-testülete részéről a 29/2011./I.27./ Kt. sz. határozatában hozzájárult a
módosításhoz. A Támogatási Szerződés 4. számú módosítása aláírásra került 2011. január
27.-én.
Az átadott 15.000 e Ft végleges elszámolása 2011. március 30.-án megtörtént, 2010.
december 23.-án átutalásra került 5.000 e Ft, 2011. március 30.-án átutalásra került
7.072.534,- Ft, az elszámolt kiadások összege 2.927.466,- Ft volt.

9/2011.(I.26.) KT határozat
Tárgy:
Költségcsökkentő válságterv
Határidő: 1.) pont és 4.) pont tekintetében 2011. február 15.
Felelős:
Petró Ferenc polgármester
dr. Turbucz Marietta Judit jogi igazgatási ügyintéző
A Képviselő-testület döntött arról, hogy a 2011. évi költségvetés elfogadásakor a
forráshiány mértéke nem haladhatja meg a 60.000 e Ft-ot. A döntésnek megfelelően
Ásotthalom Község Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011.(II.15.)
önkormányzati rendeletében a rendelet 18. melléklete szerint 37.200 ezer Ft-ban
állapította meg a 2011. évi költségvetés hiányának összegét.

14/2011.(I.26.) KT határozat
Tárgy:
Strandfürdő bérbeadására újabb pályázat kiírása
Határidő: 1.) és 2.) pont esetén 2011. január 28.;
3.) pont esetén 2011. márciusi rendkívüli testületi ülés
Felelős:
Petró Ferenc polgármester
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és 56/2011.(III.7.) KT határozat
Tárgy:
A Strandfürdő bérbeadására kiírt újabb pályázat elbírálása
Határidő: 1.) és 2.) pontra vonatkozóan 2011. március 7.
3.) pontra vonatkozóan áprilisi soros testületi ülés
Felelős:
Petró Ferenc polgármester
A Képviselő-testület határozatában megállapította, hogy a Strandfürdő bérbeadására kiírt
pályázatra a pályázati kiírásban megjelölt határidőig ajánlat nem került benyújtásra, így a
pályázatot eredménytelennek nyilvánította.

25/2011.(II.15.) KT határozat
Tárgy:
A Képviselő-testület 2011. február 15.-i soros, nyílt ülés napirendjének
elfogadása és a jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztása
A Képviselő-testület határozatában döntött a 2011. február 15.-i soros, nyílt ülés
napirendjéről és üléséről készült jegyzőkönyv hitelesítésére megválasztotta Németh Attila
és Pőcze Levente képviselőket.
28/2011.(II.15.) KT határozat
Tárgy:
Tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről és a végzett
tevékenységről
Határidő: 2011. február 18.
Felelős:
Petró Ferenc polgármester
A Képviselő-testület határozatában tudomásul vette az előző ülés óta történt fontosabb
eseményekről és a végzett tevékenységről szóló polgármesteri tájékoztatót.

31/2011.(II.15.) KT határozat
Tárgy:
Az Önkormányzat tájékoztatója az aktuális pénzügyi helyzetről
Határidő: 1.), 2.) 2011. február 18.
3.), 4.) 2011. március 1.
Felelős:
Petró Ferenc polgármester
dr. Turbucz Marietta Judit jogi igazgatási ügyintéző
A Képviselő-testület határozatában tudomásul vette az Önkormányzat aktuális pénzügyi
helyzetéről szóló tájékoztatót, valamint döntött arról, hogy a lekötött betét felbontásra nem
kerülhet sor.
A Testület döntésének megfelelően a buszváró várótermének zárása és nyitása 2011.
március 1. napjától közfoglalkoztatott alkalmazásával történik.
A döntésről a kivonat megküldésével Gajdánné Szatmári Mária könyvvizsgáló értesítése
megtörtént.
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34/2011.(II.15) KT határozat
Tárgy:
Kiss Ferenc Általános Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és
Napközi Otthonos Óvoda 2011. évi költségvetésének meghatározása
Határidő: 2011. február 15.
Felelős:
Petró Ferenc polgármester
dr. Turbucz Marietta Judit jogi igazgatási ügyintéző
Dr.Hadfiné Böjthe Gabriella intézményvezető
A Képviselő-testület határozatában döntött az Intézmény 2011. évi költségvetésének
meghatározásáról.
A döntést tartalmazó kivonat megküldése Öttömös Község Önkormányzata Képviselőtestülete, Dr. Hadfiné Böjthe Gabriella intézményvezető és általa a tagintézmény-vezetők
részére megtörtént.

35/2011.(II.15.) KT határozat
Tárgy:
Az Önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletének megalkotása
Határidő: 5.) pont estében 2011. február 15.
Felelős:
Petró Ferenc polgármester
Dr. Karsai Éva jegyző megbízásából dr. Turbucz Marietta Judit jogi
igazgatási ügyintéző
Intézményvezetők
A Képviselő-testület határozatában döntött az Önkormányzat 2011. évi költségvetési
rendeletével kapcsolatosan intézkedések meghozataláról, és megalkotta Ásotthalom
Község Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011.(II.15.) önkormányzati
rendeletét, melynek rendelkezéseit 2011. január 1-i visszamenőleges hatállyal kell
alkalmazni
A Képviselő-testület döntésének megfelelően a Háziorvosi Rendelőnél pályázati kötöttség
miatt 1 fő takarítói álláshelyet betöltése határozatlan időre megtörtént.
A döntésről a kivonat megküldésével az Intézményvezetők, Öttömös Község
Önkormányzata Képviselő-testülete, a Homokháti Kistérség Többcélú Társulás Integrált
Szociális és Gyermekjóléti Központ és Gajdánné Szatmári Mária könyvvizsgáló értesült.

36/2011.(II.15.) KT határozat
Tárgy:
Gál József tanyagondnok közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetése
Határidő: 2011. február 16., illetve 2011. május 31.
Felelős:
Petró Ferenc polgármester
A Képviselő-testület határozatában döntött a közalkalmazott jogviszonyának
megszüntetéséről, megköszönte Gál József tanyagondnok szakmai munkáját.
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A döntésről a kivonat megküldésével Gál József közalkalmazott, a Magyar Államkincstár
Dél-Alföldi Regionális Igazgatósága értesült.

37/2011.(II.15.) KT határozat
Tárgy:
Pályázat kiírása tanyagondnoki álláshelyre
Határidő: - közzétételre vonatkozóan azonnal,
- a döntés előkészítésre vonatkozóan a 2011. áprilisi Képviselő-testületi ülés
Felelős:
Petró Ferenc polgármester
Dr. Karsai Éva jegyző megbízásából dr. Turbucz Marietta Judit jogi
igazgatási ügyintéző – általa az osztályvezető
A Képviselő-testület úgy döntött, hogy a határozat melléklete szerint pályázatot hirdet a
Tanyagondnoki Szolgálaton, tanyagondnok munkakör betöltésére.
A pályázat a Személyügyi Központ, a fenntartó internetes oldalán, a helyben szokásos
módon, továbbá a helyi újságban egy-egy alkalommal való közzététele megtörtént, a
Képviselő-testület áprilisi zárt ülésére elkészített írásos előterjesztés alapján fogja döntését
meghozni.

38/2011.( II.15.) KT határozat
Tárgy:
„Déli u. és Jókai u. kiépítése Ásotthalom településen” elnevezésű
közbeszerzési eljárás megindítása
Határidő: 2011. február 18.
Felelős:
Petró Ferenc polgármester
Dr. Karsai Éva jegyző megbízásából dr. Turbucz Marietta Judit jogi
igazgatási ügyintéző
A Képviselő-testület úgy döntött, hogy általános nyílt közbeszerzési eljárást indít a „Déli u.
és Jókai u. kiépítése Ásotthalom településen” elnevezésű pályázat keretében
megvalósításra kerülő építési beruházás kivitelezése céljából, jóváhagyta és közzétételre
alkalmasnak tartotta a határozat mellékletét képező ajánlattételi felhívást.
A felhívás a Közbeszerzési Értesítőben 2011. március 7.-én megjelent.
A döntésről a kivonat megküldésével Boda Zsolt Gyula tárgy szerinti szakértő és a
Közbeszerzések Tanácsa – hirdetmény feladása által és értesült.

39/2011.(II.15.) KT határozat
Tárgy:
A Polgármesteri Hivatal SZMSZ-ének módosítása
Határidő: 2011. február 17.
Felelős:
Dr. Karsai Éva jegyző megbízásából dr. Turbucz Marietta Judit jogi
igazgatási ügyintéző
A Képviselő-testület határozatában döntött a Hivatal SZMSZ-ének módosításáról. A
szabályzat átdolgozása, egységes szerkezetbe való foglalása megtörtént.
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40/2011.(II.15.) KT határozat
Tárgy:
A Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási
Megállapodás módosításának elfogadása
Határidő: 2011. február 18.
Felelős:
Petró Ferenc polgármester
Dr. Karsai Éva jegyző megbízásából dr. Turbucz Marietta Judit jogi
igazgatási ügyintéző
A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező Dél-alföldi Térségi
Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Megállapodását jóváhagyta és a döntésről a
kivonat megküldésével a Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás
Munkaszervezete értesült.

41/2011.(II.15.) KT határozat
Tárgy:
A Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Szervezeti és
Működési Szabályzatának elfogadása
Határidő: 2011. február 18.
Felelős:
Petró Ferenc polgármester
Dr. Karsai Éva jegyző megbízásából dr. Turbucz Marietta Judit jogi
igazgatási ügyintéző
A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező Dél-alföldi Térségi
Hulladékgazdálkodási Társulás Szervezeti és Működési Szabályzatát jóváhagyta és a
döntésről a kivonat megküldésével a Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás
Munkaszervezete értesült.

42/2011.(II.15.) KT határozat
Tárgy:
Csongrád Megyei Önkormányzat intézményrendszer átszervezési
koncepciójának véleményezése
Határidő: 2011. február 18.
Felelős:
Petró Ferenc polgármester
Dr. Karsai Éva jegyző megbízásából dr. Turbucz Marietta Judit jogi
igazgatási ügyintéző
A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező Csongrád Megyei Önkormányzat
intézményrendszer átszervezési koncepcióját jóváhagyta és a döntésről a kivonat
megküldésével Csongrád Megyei Önkormányzat értesült.

44/2011.(II.15.) KT határozat
Tárgy:
A 184/2010.(XII.1.) KT határozat módosítása a Petőfi Sándor Művelődési
Ház és Könyvtár 2011. évre vonatkozó szolgáltatási díjaira vonatkozóan
Határidő: 2011. február 17.
Felelős:
Kovács-Tanács Istvánné igazgató
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A Képviselő-testület döntött az Intézmény szolgáltatási díjainak módosításáról, az
Intézmény a döntésről a kivonat megküldésével értesült.

223/2010.(XII.22.) KT határozat
Tárgy:
A Védőnői Szolgálat korábbi telephelyének értékesítésére újabb pályázat
kiírása
Határidő: 1.) és 2.) pont tekintetében 2010. december 24.
3.) pont tekintetében 2011. január 31. ill. 2011. február 9.
Felelős:
Petró Ferenc polgármester
és 45/2011.(II.15.) KT határozat
Tárgy:
A Védőnői épület értékesítésére kiírt újabb pályázat elbírálása
Határidő: 2011. február 15.
Felelős:
Petró Ferenc polgármester
és 46/2011.(II.15.) KT határozat
Tárgy:
A Védőnői Szolgálat korábbi telephelyének értékesítésére újabb pályázat
kiírása
Határidő: 1.) és 2.) pont tekintetében 2011. február 15.
3.) pont tekintetében 2011. április 8.. ill. 2011. április 13.
Felelős:
Petró Ferenc polgármester
A Képviselő-testület a 223/2010.(XII.22.) KT határozatában döntött az épület
értékesítésére vonatkozó újabb pályázat kiírásáról.
A 45/2011.(II.15.) KT határozatában megállapította, hogy a pályázati kiírásban megjelölt
határidőig ajánlat nem került benyújtásra, pályázatot eredménytelennek nyilvánította.
A 46/2011.(II.15.) KT határozatában döntött az újabb pályázat kiírásáról és az áprilisi
ülésére elkészített írásos előterjesztés alapján fogja a Testület az újabb döntését meghozni.

47/2011.(II.15.) KT határozat
Tárgy:
Az alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása
Határidő: 2011. február 17.
Felelős:
Petró Ferenc polgármester
A Képviselő-testület a 27/2011.(II.15.) KT határozatában Rutainé Fodor Editet
megválasztotta alpolgármesternek.
A 47/2011.(II.15.) KT határozatában döntött Rutainé Fodor Edit alpolgármester
tiszteletdíjáról és költségátalány összegéről és a kivonat megküldése az Alpolgármester
részére megtörtént.

49/2011.(III.7.) KT határozat
Tárgy:
A Képviselő-testület 2011. március 7.-i rendkívüli, nyílt ülés
napirendjének elfogadása és a jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztása
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A Képviselő-testület határozatában döntött a 2011. március 7.-i rendkívüli, nyílt ülésének
napirendjéről és az üléséről készült jegyzőkönyv hitelesítésére Papp Renáta és Babarczi
Antal képviselőket megválasztotta.

55/2011.(III.7.) KT határozat
Tárgy:
Könyvvizsgálói vélemény a 2010. évi költségvetési rendelet felhalmozási
kiemelt előirányzaton belüli fedezetének biztosításáról a „Radnóti
Miklós, József Attila és Ady Endre utcák szilárd burkolattal történő
ellátása 1.000.000 Ft” díjával kapcsolatosan
Határidő: 2011. március 9.
Felelős:
Petró Ferenc polgármester
dr. Turbucz Marietta Judit jogi igazgatási ügyintéző
A Képviselő-testület határozatában tudomásul vette a könyvvizsgálói véleményt, és a
kivonat megküldése Gajdánné Szatmári Mária könyvvizsgáló részére megtörtént.

57/2011.(III.7.) KT határozat
Tárgy:
A Képviselő-testület 2011. március 7.-i rendkívüli, zárt ülés
napirendjének elfogadása és a jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztása
A Képviselő-testület határozatában döntött a 2011. március 7.-i rendkívüli, zárt ülésének
napirendjéről és az üléséről készült jegyzőkönyv hitelesítésére Papp Renáta és Babarczi
Antal képviselőket megválasztotta.

58/2011.(III.7.) KT határozat
Tárgy:
A 132/2010.(VIII.30.) KT határozathoz kapcsolódó érvényesítésről szóló
pénzügyi beszámoló elfogadása
Határidő: 1.) 2.) 4.) 5.) pontok vonatkozásában áprilisi soros testületi ülés
3.) pont vonatkozásában folyamatos
Felelős:
Pipicz Anita gazdasági osztályvezető
A Képviselő-testület utasításának megfelelően a fegyelmi eljárás felfüggesztése megtörtént
a beszámoló elfogadásáig.
A Képviselő-testület megbízása alapján és a Kisteleki Rendőrkapitányságtól kapott írásos
megkeresés alapján dr. Turbucz Marietta Judit jogi igazgatási ügyintéző 2011. április 5.-én
megküldte az üggyel kapcsolatos dokumentumokat.
A döntésről a határozat megküldésével Gajdánné Szatmári Mária könyvvizsgáló értesítése
megtörtént.
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Végre nem hajtott határozatok:
129/2010.(VIII.30.) KT határozat
Tárgy:
Állami tulajdonban lévő ingatlanok tulajdonjogának térítésmentes
megszerzése
Határidő: 2010. szeptember 1.
Felelős:
Petró Ferenc polgármester
A Képviselő-testület úgy döntött, hogy kéri a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-től a
térítésmentes tulajdonjog átadását több állami tulajdonban lévő ingatlan esetében a
kerékpárút megépítéséhez és megbízta a Polgármestert a további szükséges intézkedések
megtételével.
A kivonatok megküldése Dr. Lippai Pál ügyvéd részére és a Magyar Nemzeti
Vagyonkezelő Zrt. részére megtörtént ügyintézés céljára. A Vagyonkezelő időközben
Nemzeti Földalapkezelő Szervezetté alakult át, és részére az aláírt megbízási szerződés
megküldése megtörtént.

217/2010.(XII.22.) KT határozat
Tárgy:
Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek teljesítményértékeléséhez a
2011. évi önkormányzati célok meghatározása
Határidő: 2011. január 31., illetve értékelés tekintetében 2011. december 31.
Felelős:
Petró Ferenc polgármester
Dr. Karsai Éva jegyző
A Képviselő-testület megbízta a Jegyzőt, hogy a Hivatal köztisztviselői
munkateljesítményeinek értékeléséhez szükséges teljesítménykövetelményeket dolgozza ki
és vezesse be. Dr. Turbucz Marietta Judit jogi igazgatási ügyintéző megkezdte a
kidolgozott teljesítménykövetelmények átadását.

229/2010.(XII.22.) KT határozat
Tárgy:
Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról az átruházott
hatáskörben hozott döntésekről
Határidő: - a 2.) pont vonatkozásában a következő soros képviselő-testületi ülés
- az 1.), a 3.) és a 4.) pont vonatkozásában 2010. december 22.
Felelős:
Petró Ferenc polgármester
A 129/2010.(VIII.30.) KT határozat végrehajtása nem fejeződött be a 2011. áprilisi soros
testületi ülésre.

5/2011.(I.26.) KT határozat
Tárgy:
Tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről és a végzett
tevékenységről
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Határidő:
Felelős:

2011. január 29.
Petró Ferenc polgármester

A Képviselő-testület határozatában a tájékoztatót tudomásul vette és úgy döntött, hogy az
erdő kivett megjelölésű 610/94838 –ad illetőségű ingatlanrészt ajándékozás címén –
20.000,- Ft illetőségi értéken – tulajdonosként átveszi, megbízta a polgármestert, hogy az
ingatlan kiméretésével és erdő művelési ágból történő kivonásával kapcsolatos további
intézkedéseket tegye meg. Az eljárás megindítása megtörtént, jelenleg a földhivatali
ügyintézés van folyamatban, a tulajdonjog bejegyzésére nem került sor.

6/2011.(I.26.) KT határozat
Tárgy:
Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról az átruházott
hatáskörben hozott döntésekről
Határidő: a 2.) pont vonatkozásában a következő soros képviselő-testületi ülés
Felelős:
Petró Ferenc polgármester
A 129/2010.(VIII.30.) KT határozat, a 229/2010.(XII.22.) KT határozat végrehajtása nem
fejeződött be a 2011. áprilisi soros testületi ülésre.

9/2011.(I.26.) KT határozat
Tárgy:
Költségcsökkentő válságterv
Határidő: 1.) pont és 4.) pont tekintetében 2011. február 15.
Felelős:
Petró Ferenc polgármester
dr. Turbucz Marietta Judit jogi igazgatási ügyintéző
A Képviselő-testület határozatában úgy döntött, hogy a tisztítószerek, irodaszerek,
üzemanyagok központi beszerzéssel történjenek, és megbízta a polgármestert, hogy költség
takarékos beszerzése érdekében kössön szerződést a legkedvezőbb árajánlatot adó
szállítóval. Az árajánlatok megkérése megtörtént, de a szerződések megkötése nem került
sor.

29/2011.(II.15.) KT határozat
Tárgy:
Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról az átruházott
hatáskörben hozott döntésekről
Határidő: - a 2.) és 3.) pont vonatkozásában a következő soros képviselő-testületi ülés
Felelős:
Petró Ferenc polgármester
Képviselő-testület a Polgármester átruházott hatáskörében hozott döntésekről szóló
jelentését tudomásul vette.
A 129/2010.(VIII.30.) KT határozat, 217, 229/2010.(XII.22.) KT határozat, 5,
6/2011.(I.26.) KT határozat végrehajtása nem fejeződött be a 2011. áprilisi soros testületi
ülésre.
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32/2011. (II.15.) KT határozat
Tárgy:
A közbeszerzési eljárás
módosítása
Határidő: 2011. február 15.
Felelős:
Petró Ferenc polgármester

eredményeként

megkötött

hitelszerződés

A Képviselő-testület megbízta a polgármestert és a jogi igazgatási ügyintézőt, hogy a K&H
Bank ZRt.-vel a szerződés-tervezetekkel megegyező tartalmú szerződéseket megkösse. A
szerződés aláírása megtörtént, a jelzálogjog törlése folyamatban van, és csak ezt követően
lehetséges az új jelzálogjogok bejegyzése.
A döntésről a kivonat megküldésével Gajdánné Szatmári Mária könyvvizsgáló és a K&H
Bank Zrt. értesült.

48/2011.(II.15.) KT határozat
Tárgy:
Földterületek megvásárlási lehetőségének megvizsgálása a tervezett
határátkelőnél
Határidő: 2011. április 10.
Felelős:
Petró Ferenc polgármester
Dr. Karsai Éva jegyző megbízásából dr. Turbucz Marietta Judit jogi
igazgatási ügyintéző
A Képviselő-testület határozatában megbízta a Polgármestert, hogy a jövőben megépítésre
kerülő határátkelőhöz csatlakozó út helyrajzi számait figyelembe véve folytasson
tárgyalásokat a lehetséges földterületek megvásárlásával kapcsolatban és tegye meg ehhez
kapcsolódóan a szükséges intézkedéseket.
Az út mentén érintett helyrajzi számokat és azok tulajdonosait a 2011. február 2.-án
megrendelt TAKARNET program használatával lehet majd kikeresni, de a mai napig még
nem kapta meg a jogosultságot.

A Képviselő-testület által átruházott hatáskörben hozott döntések
2011. február 01. napjától 2011. március 31. napja közötti időszakban
Polgármester:
- Átmeneti segély 10 fő tekintetében került megállapításra összesen 28.000-Ft
összegben.
- Normatív lakásfenntartási támogatás összesen 35 háztartás tekintetében került
megállapításra. A megállapított ellátás havi összege természetbeni ellátásként 2
esetben a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft., 28 esetben az EDF
Démász Zrt. felé kerül utalásra. 5 háztartás tekintetében pénzbeli ellátásként kerül
kifizetésre a támogatás, tekintettel arra, hogy a kérelmezők által lakott ingatlanok
közművel nincsenek ellátva, vagy a már korábban természetben nyújtott ellátások
által jelentős túlfizetés halmozódott fel a szolgáltatóknál.
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Ápolási díjat méltányossági jogcímen 2 fő részére (tartósan beteg 18 év fölötti
hozzátartozója ápolására való tekintettel) állapítottam meg. 1 főnek megszüntettem
az ellátásra való jogosultságát, mivel az általa ápolt hozzátartozója elhunyt.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg és az alábbi határozatot
hozza meg:
______/2011.(IV.13.) KT határozat
Tárgy:

Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról az átruházott hatáskörben
hozott döntésekről
Határozat

Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) Petró
Ferenc polgármester előterjesztését megtárgyalta és az alábbiak szerint dönt:

1.) A Képviselő-testület a

99/2010.(XII.1.) KT határozat, 225, 227/2010.(XII.22.) KT
határozat, 9, 14/2011.(I.26.) KT határozat, 56/2011.(III.7.) KT határozat, 25, 28, 31, 34,
35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42/2011.(II.15.) KT határozat, 44/2011.(II.15.) KT határozat,
223/2010.(XII.22.) KT határozat, 45, 46, 47/2011.(II.15.) KT határozat, 49, 55, 57,
58/2011.(III.7.) KT határozat végrehajtásáról szóló tájékoztatót e l f o g a d j a .

2.) A Képviselő-testület a 129/2010.(VIII.30.) KT határozat, 217, 229/2010.(XII.22.) KT
határozat, 5, 6, 9/2011.(I.26.) KT határozat, 29, 32, 48/2011. (II.15.) KT határozat
végrehajtására u t a s í t j a a polgármestert és m e g b í z z a , hogy a következő soros ülésre
számoljon be a végrehajtásáról.

3.) Képviselő-testület a Polgármester átruházott hatáskörében hozott döntésekről szóló
jelentését t u d o m á s u l v e s z i .
Határidő: - az 1.) és 3.) pont vonatkozásában 2011.04.15.
- az 2.) pont vonatkozásában a következő soros testületi ülés
Felelős:

Petró Ferenc polgármester

Erről értesítést kap:
1. Petró Ferenc polgármester
2. Dr. Karsai Éva jegyző megbízásából dr. Turbucz Marietta Judit jogi igazgatási ügyintéző –
általa az osztályvezető
3. Irattár
Ásotthalom, 2011. április 4.

Petró Ferenc
polgármester

