KIVONAT
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2009. június 24-én megtartott soros, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből
141/2009.(VI.24.) KT határozat
Tárgy: Döntés a diákétkeztetés közbeszerzési eljárás eredményéről
Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselőtestület) megtárgyalta Fackelmann István alpolgármester tárgyi előterjesztését és a
következő határozatot hozza:
1) A Képviselő-testület a Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Integrált
Szociális és Gyermekjóléti Központ által a Kiss Ferenc Általános Iskola,
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Napközi Otthonos Óvoda
Ásotthalmi Általános Iskolai Intézményegységének diákétkeztetése
tárgyú
közbeszerzési
eljárás
kapcsán
benyújtott
ajánlatát
é r v é n y e s n e k tekinti.
2) A Képviselő-testület a Kiss Ferenc Általános Iskola, Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény és Napközi Otthonos Óvoda Ásotthalmi
Általános Iskolai Intézményegységének diákétkeztetése tárgyú
közbeszerzési eljárás n y e r t e s e k é n t a Homokháti Kistérség Többcélú
Társulása Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központ-ot hirdeti ki.
3) A Képviselő-testület az összegezést és az eljárás eredményéről szóló
tájékoztatót e l f o g a d j a , és az ajánlattevő valamint a Közbeszerzési
Tanácsának részére megküldésre a l k a l m a s n a k t a r t j a .
Határidő: 2009. június 25.
Felelős: Fackelmann István alpolgármester
Határozatról értesül:
1. Fackelmann István alpolgármester
2. Dr. Karsai Éva jegyző
3. Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Integrált Szociális és Gyermekjóléti
Központ – 6787 Zákányszék, Dózsa György utca 44.
4. Irattár
Kmf.
Petró Ferenc sk.
polgármester
Kivonat hiteléül:
Fődi Józsefné
kulturális, informatikai és koordinációs ügyintéző

Dr. Karsai Éva sk.
jegyző

KIVONAT
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2009. június 24-én megtartott soros, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből
142/2009.(VI.24.) KT határozat
Tárgy: Döntés az „Ásotthalmi Tanyavilág élni akar Kissoron” közbeszerzési eljárás
megindításáról
Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselőtestület) megtárgyalta Petró Ferenc polgármester tárgyi előterjesztését, és a
következő határozatot hozza:
1) A Képviselő-testület ú g y d ö n t , h o g y általános egyszerű
közbeszerzési eljárást i n d í t az „Ásotthalmi Tanyavilág élni akar
Kissoron” elnevezésű pályázat keretében megvalósításra kerülő építési
beruházás kivitelezése céljából.
2) A Képviselő-testület jóváhagyja és közzétételre alkalmasnak tartja
a mellékelt ajánlattételi felhívást.
3) A Képviselő-testület megbízza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a
közbeszerzési eljárás megindítására vonatkozó további intézkedéseket
tegye meg.
Határidő: 1.) pont esetében 2009. június 26.
2.) és 3.) pont esetében kiviteli terv leszállítását követő 5 naptári napon
belül
Felelős: Petró Ferenc polgármester
Dr. Karsai Éva jegyző
Határozatról értesül:
1. Petró Ferenc polgármester
2. Dr. Karsai Éva jegyző,
3. Közbeszerzések Tanácsa – hirdetmény feladása által
4. Dr. Szőllősi Béla közbeszerzési szakértő
5. Irattár
Kmf.
Petró Ferenc sk.
polgármester
Kivonat hiteléül:
Fődi Józsefné
kulturális, informatikai és koordinációs ügyintéző

Dr. Karsai Éva sk.
jegyző

KIVONAT
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2009. június 24-én megtartott soros, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből
143/2009.(VI.24.) KT határozat
Tárgy: Döntés az „Ásotthalmi Tanyavilág élni akar Gátsoron” közbeszerzési eljárás
megindításáról
Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselőtestület) megtárgyalta Petró Ferenc polgármester tárgyi előterjesztését, és a
következő határozatot hozza:
1) A Képviselő-testület ú g y d ö n t , h o g y általános egyszerű
közbeszerzési eljárást i n d í t az „Ásotthalmi Tanyavilág élni akar
Gátsoron” elnevezésű pályázat keretében megvalósításra kerülő építési
beruházás kivitelezése céljából.
2) A Képviselő-testület jóváhagyja és közzétételre alkalmasnak tartja
a mellékelt ajánlattételi felhívást.
3) A Képviselő-testület megbízza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a
közbeszerzési eljárás megindítására vonatkozó további intézkedéseket
tegye meg.
Határidő: 1.) pont esetében 2009. június 26.
2.) és 3.) pont esetében kiviteli terv leszállítását követő 5 naptári napon
belül
Felelős: Petró Ferenc polgármester
Dr. Karsai Éva jegyző
Határozatról értesül:
1. Petró Ferenc polgármester
2. Dr. Karsai Éva jegyző,
3. Közbeszerzések Tanácsa – hirdetmény feladása által
4. Dr. Szőllősi Béla közbeszerzési szakértő
5. Irattár
Kmf.
Petró Ferenc sk.
polgármester
Kivonat hiteléül:
Fődi Józsefné
kulturális, informatikai és koordinációs ügyintéző

Dr. Karsai Éva sk.
jegyző

KIVONAT
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2009. június 24-én megtartott soros, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

144/2009.(VI.24.) KT határozat
Tárgy: Ásotthalom Községi Önkéntes Tűzoltó Egyesület jövőbeli működése
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 Ásotthalom Községi
Önkéntes Tűzoltó Egyesület jövőbeli működéséről szóló tájékoztatót.
2.) A Képviselő-testület m e g b í z z a a polgármestert
működésével szükséges intézkedéseket tegye meg.

az

Egyesület

Határidő: 2009. július 15.
Felelős: Petró Ferenc polgármester
Határozatról értesül:
1. Petró Ferenc polgármester
2. Dr. Karsai Éva jegyző
3. Ásotthalom Községi Önkéntes Tűzoltó Egyesület
4. Irattár
Kmf.
Petró Ferenc sk.
polgármester
Kivonat hiteléül:
Fődi Józsefné
kulturális, informatikai és koordinációs ügyintéző

Dr. Karsai Éva sk.
jegyző

KIVONAT
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2009. június 24-én megtartott soros, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből
145/2009.(VI.24.) KT határozat
Tárgy: Dél-Alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Alapító Okiratának
módosítása
Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselőtestület) megtárgyalta Petró Ferenc polgármester tárgyi előterjesztését és a következő
határozatot hozza:
1.) A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV.
törvényben foglalt kötelezettségeinek eleget téve a Képviselő-testület 2009. július
1-jei hatállyal a Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás alapító
okiratát jelen határozat 1. sz. melléklete szerint m ó d o s í t j a .
2.) A Képviselő-testület j ó v á h a g y j a a jelen határozat 2. sz. mellékletét képező,
egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot.
3.) A Képviselő-testület 2010. január 1-jei hatállyal a Dél-alföldi Térségi
Hulladékgazdálkodási Társulás Alapító okiratát jelen határozat 3. sz. melléklete
szerint m ó d o s í t j a .
4.) A Képviselő-testület 2010. január 1-jei hatállyal j ó v á h a g y j a jelen határozat 4.
sz. mellékletét képező, egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot, és ezzel
egyidejűleg hatályon kívül helyezi jelen határozat 1.) pontjában jóváhagyott
alapító okiratot.
Határidő: 1.) és 2.) pontra vonatkozóan 2009. június 26.
3.) és 4.) pontra vonatkozóan 2010. január 1.
Felelős: Petró Ferenc polgármester
Határozatról értesül:
1. Petró Ferenc polgármester
2. Dr. Karsai Éva jegyző
3. Dél-Alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás
4. Irattár
Kmf.
Petró Ferenc sk.
polgármester
Kivonat hiteléül:
Fődi Józsefné
kulturális, informatikai és koordinációs ügyintéző

Dr. Karsai Éva sk.
jegyző

145/2009.(VI.24.) KT határozat 1. sz. melléklet
Alapító okirat
módosítás
A helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. tv.,
valamint a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény
felhatalmazása alapján a Társulási Tanács a Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási
Társulás alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:

2.

A költségvetési szerv székhelye:

6720 Szeged, Széchenyi tér 10-11.

3.

A költségvetési szerv telephelye:

6728 Szeged, Városgazda sor 1.

4.

Működési köre:

a társult települések közigazgatási területe

5.

Alapító és fenntartó neve, székhelye:

A társulási megállapodást aláíró települési
önkormányzatok és azok székhelye

6.

Irányító szerve, székhelye:

Társulási Tanács
(6720 Szeged, Széchenyi tér 10-11.)

7.

A költségvetési szerv vezetőjének
kinevezési rendje:

a Társulási Tanács döntése alapján
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. tv. 23.§ alapján.

8.

Foglalkoztatottjaira vonatkozó
foglalkoztatási jogviszony

Közalkalmazotti jogviszony (1992. évi XXXIII. tv. a
közalkalmazottak jogállásáról)
Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszony (1959. évi
IV. tv. a Polgári Törvénykönyvről, 1992. évi XXII. tv.
a Munka Törvénykönyvéről)

9. A költségvetési szerv tevékenységi
jellege, típusa:

Közszolgáltató költségvetési szerv, közüzem

10. Jogszabályban meghatározott
közfeladat:

Településtisztaság biztosítása.
TEÁOR – 3811Nem veszélyes
hulladék gyűjtése

11. Alaptevékenysége:

Szakágazati rend szerint:
381100 Nem veszélyes hulladék
gyűjtése
382100 Nem veszélyes hulladék
kezelése
ártalmatlanítása
390000 Szennyeződésmentesítés,
Egyéb hulladék kezelés
Szakfeladat rend szerint:
90211-3 Települési hulladékok kezelése,
köztisztasági tevékenység

75175-7 Önkormányzati, valamint többcélú
kistérségi társulási intézmények ellátó,
kisegítő szolgálatai
12. Kiegészítő tevékenység:
13. Kisegítő tevékenység:
14. Vállalkozási tevékenység:

nincs
nincs
nincs

15. A költségvetési szerv számlaszáma: 10402805-50505149-54511009
K&H Bank Zrt.
16. Általános forgalmi adó alanyisága: Általános szabályok szerint
Adószáma: 15764357
17. A feladatellátást szolgáló vagyon:

A társulásban résztvevők által vállalt feladatok
megvalósításához évenként meghatározott
külön hozzájárulás, központi támogatások,
az egyes tagok által – külön nyilvántartott –
dologi hozzájárulások, tárgyi eszközök,
immateriális javak, egyéb befizetések,
felajánlások.

18. Vagyon feletti rendelkezési joga:

Társulási Tanács döntése alapján

19. Gazdálkodási jogköre:
költségvetési szerv

Önállóan működő és gazdálkodó

145/2009.(VI.24.) KT határozat 2. sz. melléklet
Alapító okirat
(egységes szerkezetben)
A helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. tv.,
valamint a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény
felhatalmazása alapján a Társulási Tanács a Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási
Társulás alapító okiratát az alábbiak szerint határozza meg:
1. Intézmény neve:

Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási
Társulás

2.

A költségvetési szerv székhelye:

6720 Szeged, Széchenyi tér 10-11.

3.

A költségvetési szerv telephelye:

6728 Szeged, Városgazda sor 1.

4.

Működési köre:

a társult települések közigazgatási területe

5.

Alapító és fenntartó neve, székhelye:

A társulási megállapodást aláíró települési
önkormányzatok és azok székhelye

6.

Irányító szerve, székhelye:

Társulási Tanács
(6720 Szeged, Széchenyi tér 10-11.)

7.

A költségvetési szerv vezetőjének
kinevezési rendje:

a Társulási Tanács döntése alapján
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. tv. 23.§ alapján.

8.

Foglalkoztatottjaira vonatkozó
foglalkoztatási jogviszony:

Közalkalmazotti jogviszony (1992. évi XXXIII. tv. a
közalkalmazottak jogállásáról)
Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszony (1959. évi
IV. tv. a Polgári Törvénykönyvről, 1992. évi XXII. tv.
a Munka Törvénykönyvéről)

9. A költségvetési szerv tevékenységi
jellege, típusa:
10. Jogszabályban meghatározott
közfeladata:

Közszolgáltató költségvetési szerv, közüzem
Településtisztaság biztosítása.
TEÁOR – 3811 Nem veszélyes hulladék
gyűjtése

11. Alaptevékenysége:

Szakágazati rend szerint:
381100 Nem veszélyes hulladék
gyűjtése
382100 Nem veszélyes hulladék
kezelése
ártalmatlanítása
390000 Szennyeződésmentesítés,
egyéb hulladék kezelés
Szakfeladat rend szerint:
90211-3 Települési hulladékok kezelése,

köztisztasági tevékenység
75175-7 Önkormányzati, valamint többcélú
kistérségi társulási intézmények ellátó
kisegítő szolgálatai
12. Kiegészítő tevékenység:
13. Kisegítő tevékenység:
14. Vállalkozási tevékenység:

nincs
nincs
nincs

15. A költségvetési szerv számlaszáma: 10402805-50505149-54511009
K&H Bank Zrt.
16. Általános forgalmi adó alanyisága: Általános szabályok szerint
Adószáma: 15764357
17. A feladatellátást szolgáló vagyon:

A társulásban résztvevők által vállalt feladatok
megvalósításához évenként meghatározott
külön hozzájárulás, központi támogatások,
az egyes tagok által – külön nyilvántartott –
dologi hozzájárulások, tárgyi eszközök,
immateriális javak, egyéb befizetések,
felajánlások.

18. Vagyon feletti rendelkezési joga:

Társulási Tanács döntése alapján

19. Gazdálkodási jogköre:
költségvetési

Önállóan működő és gazdálkodó
szerv

Jóváhagyta a Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsa a
.../2009. () sz. határozatával.
Hatályos 2009. július 01. napjától.

145/2009.(VI.24.) KT határozat 3. sz. melléklet
Alapító okirat
módosítás
A helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. tv.,
valamint a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény
felhatalmazása alapján a Társulási Tanács a Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási
Társulás alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:
11. Alaptevékenysége:

Szakágazati rend szerint:
381100 Nem veszélyes hulladék
gyűjtése
382100 Nem veszélyes hulladék
kezelése
ártalmatlanítása
390000 Szennyeződés-mentesítés,
egyéb
hulladék
kezelés
Szakfeladatrend szerint:
3811011 Települési hulladék
összetevőinek válogatása, elkülönített
begyűjtése, szállítása, átrakása
3811021 Egyéb nem veszélyes
hulladék összetevőinek válogatása,
elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása
3811031 Települési hulladék vegyes
(ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása
3811041 Egyéb nem veszélyes
hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése,
szállítása, átrakása
3821011 Települési hulladék kezelése,
ártalmatlanítása
3821021 Egyéb veszélyes hulladék kezelése,
ártalmatlanítása
3821031 Szennyvíziszap kezelése,
ártalmatlanítása
3900011 Talaj és talajvíz szennyeződésmentesítése
3900021 Felszíni víz szennyeződésmentesítése
3900041 Telephely szennyeződésmentesítési tevékenységek
3900051 Egyéb szennyeződés-mentesítési
tevékenységek
3900061 Egyéb speciális szennyezésellenőrzési tevékenységek

145/2009.(VI.24.) KT határozat 4. sz. melléklet
Alapító okirat
(egységes szerkezetben)
A helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. tv.,
valamint a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény
felhatalmazása alapján a Társulási Tanács a Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási
Társulás alapító okiratát az alábbiak szerint határozza meg:
1. Intézmény neve:

Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási
Társulás

2.

A költségvetési szerv székhelye:

6720 Szeged, Széchenyi tér 10-11.

3.

A költségvetési szerv telephelye:

6728 Szeged, Városgazda sor 1.

4.

Működési köre:

a társult települések közigazgatási területe

5.

Alapító és fenntartó neve, székhelye:

A társulási megállapodást aláíró települési
önkormányzatok és azok székhelye

6.

Irányító szerve, székhelye:

Társulási Tanács
(6720 Szeged, Széchenyi tér 10-11.)

7.

A költségvetési szerv vezetőjének
kinevezési rendje:

a Társulási Tanács döntése alapján
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. tv. 23.§ alapján.

8.

Foglalkoztatottjaira vonatkozó
foglalkoztatási jogviszony:

Közalkalmazotti jogviszony (1992. évi XXXIII. tv. a
közalkalmazottak jogállásáról)
Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszony (1959. évi
IV. tv. a Polgári Törvénykönyvről, 1992. évi XXII. tv.
a Munka Törvénykönyvéről)

9. A költségvetési szerv tevékenységi
jellege, típusa:

Közszolgáltató költségvetési szerv, közüzem

10. Jogszabályban meghatározott
Közfeladata:

Településtisztaság biztosítása.
TEÁOR – 3811
Nem veszélyes hulladék
gyűjtése

11. Alaptevékenysége:

Szakágazati rend szerint:
81100 Nem veszélyes hulladék gyűjtése
382100 Nem veszélyes hulladék kezelése
ártalmatlanítása
390000 Szennyeződésmentesítés, egyéb
hulladék kezelés

Szakfeladatrend szerint:
3811011 Települési hulladék
összetevőinek válogatása, elkülönített
begyűjtése, szállítása, átrakása
3811021 Egyéb nem veszélyes hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített
begyűjtése, szállítása, átrakása
3811031 Települési hulladék vegyes
(ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása
3811041 Egyéb nem veszélyes
hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése,
szállítása, átrakása
3821011 Települési hulladék kezelése,
ártalmatlanítása
3821021 Egyéb veszélyes hulladék kezelése,
ártalmatlanítása
3821031 Szennyvíziszap kezelése,
ártalmatlanítása
3900011 Talaj és talajvíz szennyeződésmentesítése
3900021 Felszíni víz szennyeződésmentesítése
3900041 Telephely szennyeződésmentesítési tevékenységek
390005 1Egyéb szennyeződés-mentesítési
tevékenységek
3900061 Egyéb speciális szennyezésellenőrzési tevékenységek
12. Kiegészítő tevékenység:
nincs
13. Kisegítő tevékenység:
nincs
14. Vállalkozási tevékenység:
nincs
15. A költségvetési szerv számlaszáma: 10402805-50505149-54511009
K&H Bank Zrt.
16. Általános forgalmi adó alanyisága: Általános szabályok szerint
Adószáma: 15764357
17. A feladatellátást szolgáló vagyon: A társulásban résztvevők által vállalt feladatok
megvalósításához évenként meghatározott
külön hozzájárulás, központi támogatások,
az egyes tagok által – külön nyilvántartott –
dologi hozzájárulások, tárgyi eszközök,
immateriális javak, egyéb befizetések,
felajánlások.
18. Vagyon feletti rendelkezési joga:
19. Gazdálkodási jogköre:

Társulási Tanács döntése alapján
Önállóan működő és gazdálkodó
költségvetési szerv

Jóváhagyta a Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsa a
.../2009. () sz. határozatával. Hatályos 2010. január 01. napjától.

KIVONAT
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2009. június 24-én megtartott soros, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből
146/2009.(VI.24.) KT határozat
Tárgy:

A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Integrált Szociális és Gyermekjóléti
Központ Alapító Okiratának számú módosítása
Határozat

Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület)
megtárgyalta Petró Ferenc polgármester tárgyi előterjesztését és a következő határozatot hozza:
1.)

A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Integrált Szociális és Gyermekjóléti
Központ a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi
CV. törvényben foglaltak szerint elvégzett felülvizsgálata alapján a Képviselőtestület a Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Integrált Szociális és
Gyermekjóléti Központ jelenlegi szervezeti formáját változatlan formában
f e n n t a r t j a , mivel az egyes feladatok ellátása a jelenlegi formában a
leghatékonyabb és leggazdaságosabb.

2.)

Képviselő-testülete t u d o m á s u l veszi, hogy a Homokháti Kistérség Többcélú
Társulása hozzájárul ahhoz, hogy Bordány Község Önkormányzata 2009. június 1.
napjától az önkormányzat saját intézménye, az Integrált Nappali Szociális Központ
keretében látja el a családsegítő és gyermekjóléti feladatokat

3.)

A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV.
törvényben foglalt kötelezettségeinek eleget téve a Képviselő-testület megtárgyalta
a Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Integrált Szociális és Gyermekjóléti
Központ Alapító Okiratának módosításáról szóló előterjesztést, és az Intézmény
egységes szerkezetbe foglalt X. sz. Alapító Okiratát e l f o g a d j a .

4.)

A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV.
törvénynek való megfelelés értelmében a Homokháti Kistérség Többcélú Társulása
Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központ önállóan működő közszolgáltató
szerv.

5.)

Az Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központ Alapító Okiratának módosuló
adatai a következők:
Létrehozásáról rendelkező határozat: 71/2006. (XII. 05) Tkt. határozat
Közvetlen jogelődjének neve, székhelye:
Jogelőd intézmény neve
Gondozási Központ

Székhelye:
6783 Ásotthalom, Felszabadulás u. 2-6

Mórahalom Város Önkormányzata
Gondozási Központ

6782 Mórahalom, Zákányszéki u. 21.

Pusztamérges Község Önkormányzata
Szociális Alapszolgáltatási Központ

6785 Pusztamérges, Petőfi u. 47.

Zákányszéki Gondozási Központ

6787 Zákányszék, Dózsa György u. 44.”

Működési köre:
- családsegítő szolgáltatás és a gyermekjóléti szolgáltatói tevékenység tekintetében:
Ásotthalom Község, Forráskút Község, Mórahalom Város, Öttömös Község,
Pusztamérges Község, Üllés Község, Zákányszék Község, Ruzsa Község közigazgatási
területe,
- szenvedélybetegek nappali ellátása tevékenység tekintetében: Dél-alföldi régió
területe, férőhelyek száma: 20 fő
- házi segítségnyújtás tevékenység tekintetében: Ásotthalom Község, Mórahalom
Város, Öttömös Község, Pusztamérges Község, Forráskút Község, Üllés Község
közigazgatási területe, Zákányszék Község közigazgatási területe
- jelzőrendszeres házi segítségnyújtás tevékenység tekintetében: Ásotthalom Község,
Forráskút Község, Mórahalom Város, Öttömös Község, Pusztamérges Község, Ruzsa
Község, Üllés Község, Zákányszék Község közigazgatási területe. Készülékek száma:
211 db.
- Szociális étkeztetés tevékenység tekintetében: Ásotthalom Község, Mórahalom Város,
Öttömös Község, Pusztamérges Község, Zákányszék Község.
- Idősek nappali ellátása tekintetében:
Mórahalom
területén
Ásotthalom
területén
Zákányszék
területén

Működési terület:
Város
közigazgatási
Község

közigazgatási

Község

közigazgatási

Az ellátás helye:
Mórahalmi
tagintézményben
Ásotthalmi
tagintézményben
Zákányszéki
tagintézményben

- Idősek bentlakásos ellátása: Magyarország közigazgatási területe, a Zákányszéki és
Ásotthalmi tagintézmény keretében.
- Támogató szolgáltatás feladatainak ellátása: Ásotthalom, Mórahalom, Öttömös,
Ruzsa települések közigazgatási területén
- Közösségi pszichiátriai ellátás feladatainak ellátása: Ásotthalom, Mórahalom,
Öttömös, Ruzsa települések közigazgatási területén
- Védőnői szolgálat ellátása: Mórahalom, Város, Zákányszék Község közigazgatási
területe
- Tanyagondnoki szolgálat tevékenységének
közigazgatási területén a következő körzetekben:

ellátása:

Zákányszék

Község

Zákányszék Község Közigazgatási területén 2 körzetben a következők szerint:
I. számú tanyagondnoki szolgáltatás: Tanya 1-248. házszám,
II. számú tanyagondnoki szolgáltatás: Tanya: 480-692
- Főzőkonyhás munkahelyi gyors és önkiszolgáló étterem, Rendezvényi étkeztetés,
Szervezetek és lakosság étkeztetést végző központi főzőkonyha: Ásotthalom Község
közigazgatási területe.

Alapító és fenntartó szerv neve és székhelye: Homokháti Kistérség Többcélú Társulása
6782 Mórahalom, Millenniumi sétány 2.
Irányító szerv neve és székhelye
Társulási

Homokháti Kistérség Többcélú Társulása
Tanácsa
6782 Mórahalom, Millenniumi sétány 2.

Típus szerinti besorolás:
Tevékenység jellege alapján:

Közszolgáltató költségvetési szerv

Közszolgáltató szerv fajtája:
közintézmény
Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: Önállóan működő költségvetési szerv.
Gazdasági- pénzügyi feladatait a Homokháti Kistérség Többcélú Társulása
munkaszervezete látja el.
Az önállóan működő és gazdálkodó és az önállóan működő költségvetési szerv közötti
munkamegosztást és a felelősségvállalás rendjét külön megállapodás tartalmazza.
Pénzeszközeit az OTP és Kereskedelmi Bank Rt. mórahalmi fiókjánál nyitott saját
bankszámláján vezeti.
Előirányzatok feletti
rendelkezési jogosultság:
Az előirányzatai feletti rendelkezési jogosultság
szerint teljes jogkörrel rendelkező, költségvetési
szerv.
A foglalkoztatottakra vonatkozó foglalkoztatási jogviszony:
Az intézmény alkalmazottai a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény alapján közalkalmazottak, és a Munka Törvénykönyvében meghatározott
munkaviszonyban és munkaviszonyra irányuló egyéb jogviszonyban is
foglalkoztathatók munkavállalók.
Vállalkozási tevékenysége:

Nincs

Vagyon feletti rendelkezés joga: A vagyon feletti rendelkezési jogot külön
megállapodás tartalmazza.
Jogszabályban meghatározott közfeladata:
Szociális alap és szakosított ellátások (1993. évi III.
tv.),
Gyermekjóléti alapellátás (1997. évi XXXI. tv.)
Egészségügyi alapellátás (1997. évi CLIV. tv.)
Határidő: 2009. június 26.
Felelős: Petró Ferenc polgármester
Dr. Karsai Éva jegyző
Határozatról értesül:
1. Petró Ferenc polgármester
2. Dr. Karsai Éva jegyző
3. Homokháti Kistérség Többcélú Társulása
4. Irattár
Kmf.
Petró Ferenc sk.
polgármester
Kivonat hiteléül:
Fődi Józsefné
kulturális, informatikai és koordinációs ügyintéző

Dr. Karsai Éva sk.
jegyző

KIVONAT
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2009. június 24-én megtartott soros, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből
147/2009.(VI.24.) KT határozat
Tárgy: Közösségi busz önerő finanszírozása
Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselőtestület) megtárgyalta Petró Ferenc polgármester tárgyi előterjesztését és a következő
határozatot hozza:
1.) A Képviselő-testület t u d o m á s u l v e s z i , hogy a Homokháti Kistérség
Többcélú Társulása támogatásban részesült a közösségi busz beszerzése
tárgyában az egyszeri költségvetési támogatás igénybevételének részletes
feltételeiről szóló 18/2008. (III. 28.) ÖTM rendelet alapján. A beruházás
megvalósítására közbeszerzési eljárást folytatott le a Társulás. A Társulási Tanács
42/2009. (IV. 6.) Tkt. határozatával döntött arról, hogy a közbeszerzési eljárás
nyertese az Italcamion Kereskedelmi Kft. (1027 Budapest Bem rkp. 32.) lett. A
szállított busz típusa: IVECO 65C Thesi.
2.) Az ajánlati át bruttó: 29.728.800,- Ft, mely összegből a pályázati támogatás
összege: 20.000.000,- Ft, a Társulási Tanács 14/2009. (II. 13.) Tkt határozata
alapján a települési önkormányzatok a pályázathoz rendelkezésre bocsátott
önereje: 2.222.222,- Ft. A vételárból fennmaradó összeget, azaz 7.506.578,- Ft-ot
a Többcélú Társulás önkormányzati hozzájárulás segítségével finanszírozza,
melynek a településekre bontott megoszlását a következő táblázat tartalmazza
település
Ásotthalom
Bordány
Forráskút
Mórahalom
Öttömös
Pusztamérges
Ruzsa
Üllés
Zákányszék
Összesen:

alap önerő
összege (Ft)
246.914
246.914
246.914
246.914
246.914
246.914
246.914
246.914
246.914
2.222.222

busz vételárának
hiányzó része (Ft)
1.253.086
0
0
3.747.320
0
0
1.253.086
0
1.253.086
7.506.578

Települési
hozzájárulások
összesen (Ft)
1.500.000
246.914
246.914
3.994.234
246.914
246.914
1.500.000
246.914
1.500.000
9.728.804

3.) A Képviselő-testület ú g y d ö n t , hogy a beruházás sikeres megvalósításához
szükséges, Ásotthalom Község Önkormányzatára vonatkozó 1.500.000,- Ft-os
összeget b i z t o s í t j a .

4.) A közösségi busz üzembe helyezésével kapcsolatos költségeket – különösen
kötelező felelősségbiztosítás és CASCO - Mórahalom Város Önkormányzat
vállalja. A Képviselő-testület t u d o m á s u l v e s z i , hogy az autóbusz üzemben
tartója Mórahalom Város Önkormányzata Móra Ferenc Általános Művelődési
Központ lesz.
Határidő: 2009. június 26.
Felelős: Petró Ferenc polgármester
Dr. Karsai Éva jegyző
Határozatról értesül:
1. Petró Ferenc polgármester
2. Dr. Karsai Éva jegyző
3. Homokháti Kistérség Többcélú Társulása
4. Irattár
Kmf.
Petró Ferenc sk.
polgármester
Kivonat hiteléül:
Fődi Józsefné
kulturális, informatikai és koordinációs ügyintéző

Dr. Karsai Éva sk.
jegyző

KIVONAT
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2009. június 24-én megtartott soros, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

148/2009.(VI.24.) KT határozat
Tárgy: A 2008/10 téli közmunka programmal kapcsolatos beszámoló
elfogadása és partnerségi megállapodás jóváhagyása
Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban:
Képviselő-testület) megtárgyalta Petró Ferenc polgármester tárgyi előterjesztését
és a következő határozatot hozza:
1.) A Képviselő-testület a Homokháti Kistérség Többcélú Társulása a
2008/10 és a 2008/10/a számú téli közmunkaprogramokról szóló
beszámolóját e l f o g a d j a .
2.) A Képviselő-testület j ó v á h a g y j a a határozat mellékletét képező
Partnerségi Megállapodást, és f e l k é r i a polgármestert és a jegyzőt,
hogy a 2008/10 és a 2008/10/a számú, „Téli közmunkaprogram”
elnevezésű
projekt
megvalósításához
kapcsolódó
Partnerségi
Megállapodást írják alá.
Határidő: 2009. június 26.
Felelős: Petró Ferenc polgármester
Dr. Karsai Éva jegyző
Határozatról értesül:
1. Petró Ferenc polgármester
2. Dr. Karsai Éva jegyző
3. Homokháti Kistérség Többcélú Társulása
4. Irattár
Kmf.
Petró Ferenc sk.
polgármester
Kivonat hiteléül:
Fődi Józsefné
kulturális, informatikai és koordinációs ügyintéző

Dr. Karsai Éva sk.
jegyző

KIVONAT
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2009. június 24-én megtartott soros, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből
149/2009.(VI.24.) KT határozat
Tárgy:

Ásotthalom Község Önkormányzata, Déli utca 17/B. szám alatti – költségalapú
– bérlakására pályázat kiírása
Határozat

Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület)
megtárgyalta Petró Ferenc polgármester tárgyi előterjesztését a pályázat kiírására
vonatkozóan és az alábbiak szerint határoz:
1.) A Képviselő-testület pályázatot hirdet az Ásotthalom, Déli u. 17/B. szám alatti
önkormányzati bérlakás 2009. október 01. napjától történő bérbeadására, az alábbi
tartalommal:
„PÁLYÁZATI KIÍRÁS
Ásotthalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete p á l y á z a t o t h i r d e t az alábbi
bérlakás bérbeadására.
A lakás címe:

Ásotthalom, Déli u. 17/B

alapterülete m2:

60,1

szobaszáma:

1+2

Komfortfokozata:

összkomfortos

bérbeadás jogcíme:

költségalapú

bérleti díj (Ft/hó):

15.506,-

1. Pályázati feltételek:
− pályázaton részt vehetnek azok az önálló lakástulajdonnal nem rendelkező, kereső
tevékenységet folytató, 35 év alatti fiatal házaspárok (élettársi kapcsolatban élő
személyek) és egyedülálló személyek, akik vállalják, hogy:
= a kereső tevékenység megszűnését követő három hónapon belül a lakást
elhagyják,
= a lakásbérleti szerződés megkötését követő öt éven belül saját tulajdonú lakást
szereznek,
= lakás elő-takarékossági szerződést kötnek valamely pénzintézettel,
valamint
= ásotthalmi bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkeznek,
= ásotthalmi bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel nem rendelkezik,
de Ásotthalmon kíván letelepedni, és legalább 1 éve munkaviszonyban áll.

2. Egyéb feltételek
− A minősítés és a pályázatok elbírálása során előnyt élveznek azok a pályázók, akik:
= vállalják 3-6 havi bérleti díj egy összegben történő kifizetését,
= vállalják, hogy a lakásbérleti szerződésben meghatározott időtartam lejárta
előtt megszerzik a saját tulajdonú lakásukat vagy lakásproblémájukat más
módon megoldják.
− A pályázat benyújtásának határideje: 2009. augusztus 28. péntek 8 00
− A pályázatok elbírálása: 2009. szeptember havi soros zárt testületi ülés
− A pályázatokat Ásotthalom Község Polgármesteréhez kell benyújtani 2 példányban.
− A Polgármester a döntés eredményéről 8 napon belül írásban értesíti a pályázókat.
− A nyertes pályázó az értesítés kézhezvételétől számított 15 napon belül kötheti meg
a lakásbérleti szerződést a Képviselő-testülettel. Amennyiben erre a pályázó
hibájából nem kerül sor, a kijelölés hatályát veszti.
− A lakás költségalapú bérbeadása esetén a bérlővel kizárólag határozott időtartamú
bérleti jogviszony létesíthető. A bérleti jogviszony legfeljebb 6 év lehet.
A lakás előzetes egyeztetés alapján megtekinthető.
2.) A pályázati kiírás teljes szövegét az Önkormányzat hirdetőtábláján legalább 30 napra
kell közzé tenni, illetve a Közhír-halom című helyi újságban meg kell jelentetni.
3.) A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert, hogy a pályázat közzétételére vonatkozó
intézkedést tegye meg.
Határidők: 2009. június 26.
Felelős:
Petró Ferenc polgármester
Dr. Karsai Éva jegyző
Határozatról értesül:
1. Petró Ferenc polgármester
2. Dr. Karsai Éva jegyző
3. Irattár
Kmf.
Petró Ferenc sk.
polgármester
Kivonat hiteléül:
Fődi Józsefné
kulturális, informatikai és koordinációs ügyintéző

Dr. Karsai Éva sk.
jegyző

KIVONAT
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2009. június 24-én megtartott soros, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből
150/2009.(VI.24.) KT határozat
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