Jegyzőkönyv
Készült Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének Település-,
Vállalkozásfejlesztési és Mezőgazdasági Bizottság a 2009. november 23.-án 1430 órakor
megtartott nyílt ülésén.
A bizottsági ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme
Jelen van: 5 fő; Babarczi Antal bizottsági elnök, Berta Antal, Dobák Sándor, Fröhlich
András, Túrú Tibor, bizottsági tagok
Távol maradt (előzetes bejelentéssel): Polner Frigyesné, Farkas Mátyás bizottsági tag
Tanácskozási joggal meghívottak: Petró Ferenc polgármester, Dr. Karsai Éva jegyző,
Ásotthalom
Község
Önkormányzata
Képviselő-testületének
és
Bizottságainak tagjai és intézményeinek vezetői, Gajdánné Szatmári Mária
könyvvizsgáló, Pipicz Anita gazdasági osztályvezető, Bata Ferenc Öttömös
Község polgármestere, Gárgyán István Öttömös Község jegyzője, Varga
Zsolt Térségi Vízmű-Üzemeltetési Intézmény igazgatója, Boros Árpád
Csongrád Megyei Kegyeleti Kft. ügyvezetője, Dr. Turbucz Marietta Judit
jogi igazgatási ügyintéző.
Tanácskozási joggal jelen van: Dr. Karsai Éva jegyző, Pipicz Anita gazdasági osztályvezető,
Kószó Tamás képviselő, Rózsa József képviselő, PTB tag, Kása Gabriella
HKTT Integrált Szoc. és Gyermekjóléti Központ Ásotthalmi
Tagintézményvezető, Varga Zsolt Térségi Vízmű-Üzemeltetési Intézmény
igazgatója, Boros Árpád Csongrád Megyei Kegyeleti Kft. ügyvezetője, Dr.
Turbucz Marietta Judit jogi igazgatási ügyintéző.
Jegyzőkönyv-vezető: Balogh Mária gazdálkodási banki ügyintéző
Babarczi Antal bizottsági elnök megnyitja a Település-, Vállalkozásfejlesztési és
Mezőgazdasági Bizottság nyílt ülését.
Megállapítja, hogy az ülésen jelen van 5 fő bizottsági tag, az ülés határozatképes.
A kiadott és a jegyzőkönyvhöz mellékelt meghívóban (1. számú melléklet) foglaltaktól
eltérően az alábbiakban tesz javaslatot a nyílt ülés napirendjére:
Az ülés napirendje:
1.)

A Képviselő-testület 2010. évi munkaterv megállapításának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester

2.)

Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás mértékének bevezetéséről szóló 11/1999.
számú határozat módosításának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
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3.)

Az ivóvízért és a közüzemi csatornamű
használatáért
fizetendő
díjak megállapításáról és az alkalmazás feltételeiről szóló új rendelet
megalkotásának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester

4.)

„Működési célú pénzeszköz lehívása a
Intézménytől” c. napirendi pont véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester

5.)

„Tájékoztató a temetkezési árak változásának alakulásáról” c. napirendi pont
véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester

6.)

Ásotthalom község külterületi szilárd hulladék szállítása érdekében a Szegedi
Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel kötött alvállalkozói szerződés
módosításának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester

7.)

A 112/2009.(V.13.) KT határozat - A kerékpárút megvalósításához pénzeszköz
átvétele Mórahalom Város Önkormányzatától – módosításának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester

8.)

A Kissori és Gátsori Közösségi Terek megvalósításának átütemezésének
véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester

9.)

Partnerségi szerződés jóváhagyásának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester

Térségi

Vízmű-üzemeltetési

10.) „Beszámoló a tanácsnok 2009. évi munkájáról” c. napirendi pont véleményezése
Előadó: Dobák Sándor tanácsnok

Az 1.) napirendi pont megtárgyalása közösen történik Ásotthalom Község
Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási Művelődési és Egészségügyi
Bizottságával, valamint Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottságával, a 2.) – 9.) napirendi
pont megtárgyalása közösen történik Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselőtestületének Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottságával.
Az ülés napirendjére tett javaslatát szavazásra bocsátja.
A Település-, Vállalkozásfejlesztési és Mezőgazdasági Bizottság Babarczi Antal bizottsági
elnök javaslatát a bizottsági ülés napirendi pontjaira vonatkozóan 5 igen szavazattal,
ellenszavazat nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozza:
127/2009.(XII.14.) TVMB határozat
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Tárgy:

A Település-, Vállalkozásfejlesztési és Mezőgazdasági Bizottság 2009. december
14-i nyílt ülés napirendjének megállapítása
Határozat

Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének Település-, Vállalkozásfejlesztési
és Mezőgazdasági Bizottsága (továbbiakban: Bizottság) egyetért Babarczi Antal bizottsági
elnök indítványával és az alábbiak szerint dönt:
A Bizottság 2009. december 14.-én 1400 órai kezdettel nyílt ülést tart, melynek napirendjét az
alábbiak szerint állapítja meg:
1.)

A Képviselő-testület 2010. évi munkaterv megállapításának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester

2.)

Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás mértékének bevezetéséről szóló 11/1999.
számú határozat módosításának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester

3.)

Az ivóvízért és a közüzemi csatornamű
használatáért
fizetendő
díjak megállapításáról és az alkalmazás feltételeiről szóló új rendelet
megalkotásának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester

4.)

„Működési célú pénzeszköz lehívása a
Intézménytől” c. napirendi pont véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester

5.)

„Tájékoztató a temetkezési árak változásának alakulásáról” c. napirendi pont
véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester

6.)

Ásotthalom község külterületi szilárd hulladék szállítása érdekében a Szegedi
Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel kötött alvállalkozói szerződés
módosításának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester

7.)

A 112/2009.(V.13.) KT határozat - A kerékpárút megvalósításához pénzeszköz
átvétele Mórahalom Város Önkormányzatától – módosításának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester

8.)

A Kissori és Gátsori Közösségi Terek megvalósításának átütemezésének
véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester

9.)

Partnerségi szerződés jóváhagyásának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester

Térségi

Vízmű-üzemeltetési
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10.) „Beszámoló a tanácsnok 2009. évi munkájáról” c. napirendi pont véleményezése
Előadó: Dobák Sándor tanácsnok
Az 1.) napirendi pont megtárgyalása közösen történik Ásotthalom Község
Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási Művelődési és Egészségügyi
Bizottságával, valamint Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottságával, a 2.) – 9.) napirendi
pont megtárgyalása közösen történik Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselőtestületének Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottságával.
I. napirendi pont
A Képviselő-testület 2010. évi munkaterv megállapításának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
( az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 2. számú melléklete tartalmazza )
Babarczi Antal bizottsági elnök: átadja a szót Petró Ferenc polgármesternek, a napirendi pont
előadójának.
Petró Ferenc polgármester: az írásos előterjesztésben szerepel a 2010. évi munkaterv,
amelyben előreláthatólag 8 Képviselő-testületi ülés, 1 közmeghallgatás szerepel. Az idei év
tapasztalat alapján valószínűleg több ülés is lesz, hiszen idén több rendkívüli ülés fordult elő.
Három helyről érkezett javaslat, amelyek beépítésre kerültek a munkatervbe.
Dobák Sándor bizottsági tag: észrevételezi, hogy a munkaterv nem veszi figyelembe, hogy
jövőre választások lesznek, mert decemberre van betervezve olyan beszámoló, amelynek
korábban kellene megtörténnie.
Babarczi Antal bizottsági elnök: javasolja, hogy a tanácsnoki beszámolóval együtt az
alpolgármester és a Bizottságok elnökei is a szeptemberi testületi ülésen számoljanak be az
elmúlt négy évben végzett munkájukról. A szeptemberi testületi ülés egybeesik a
közmeghallgatással, javasolja, hogy a közmeghallgatás előtt legyen olyan testületi ülés,
amelyen a lakosság érdeklődésére kevésbé számot tartó napirendek kerülnének
megtárgyalásra. A szeptemberi ülés napirendi pontjai között szerepel a 2011. évi belső
ellenőrzési terv elfogadása. Kérdezi, hogy miért nem az évvége felé kerül megtárgyalásra ez a
napirendi pont?
Petró Ferenc polgármester: az elhangzottak alapján javasolja a határozati javaslat
kiegészítését az alábbiak szerint:
„A közmeghallgatáson kerüljön sor a tanácsnok beszámolójára és az alpolgármester
illetve a bizottságok elnökei is számoljanak be a 2006.-2010. évi munkájukról a
közmeghallgatás keretében.”
Dr. Karsai Éva jegyző: A 2011. évi belső ellenőrzési terv megvitatásával kapcsolatban
elmondja, hogy törvényi kötelezettség van arra vonatkozóan, hogy tárgyév november 15.-i el
kell fogadni, mivel október hónapban a munkaterv szerint nem lesz testületi ülés, így került a
szeptemberi napirendek közé a 2011. évi belső ellenőrzési terv elfogadása. A napirendi pont
megtárgyalásának változtatására - a törvény által biztosított keretek között – van lehetőség.
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Fröhlich András bizottsági tag: a június 30.-i ülésen tervezett 17. napirendi pontja: a
lakóhely környezeti állapotáról szóló beszámoló, mit foglal magában?
Dr. Karsai Éva jegyző: a törvényi előírásnak megfelelően 2009. évben is volt ilyen
beszámoló, amelyben a hulladékudvar rekultivációja, hulladékgazdálkodási terv szerepelt
benne, valamint a pályázati keretek – ezen belül is a fásítással kapcsolatos beszámoló is
szerepelt benne.
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
Babarczi Antal bizottsági elnök szavazásra bocsátja a Képviselő-testület 2010. évi
munkaterv határozati javaslat kiegészítését az alábbiak szerint:
„A közmeghallgatáson kerüljön sor a tanácsnok beszámolójára és az alpolgármester
illetve a bizottságok elnökei is számoljanak be a 2006.-2010. évi munkájukról a
közmeghallgatás keretében.”
A Település-, Vállalkozásfejlesztési és Mezőgazdasági Bizottság a kiegészítést 5 igen
szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta.
Babarczi Antal bizottsági elnök szavazásra bocsátja a Képviselő-testület 2010. évi
munkaterv megállapításának véleményezését a fenti kiegészítéssel együtt.
A Település-, Vállalkozásfejlesztési és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatot 5 igen
szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
128/2009.(XII.14.) TVMB határozat
Tárgy: A Képviselő-testület 2010. évi munkaterv megállapításának véleményezése
Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének Település-, Vállalkozásfejlesztési
és Mezőgazdasági Bizottsága (továbbiakban: Bizottság) megtárgyalta a tárgyi előterjesztést,
és az alábbiak szerint dönt:
1.) A Bizottság egyetért az írásbeli előterjesztésben foglaltakkal.
2.) A Bizottság javasolja a határozati javaslat kiegészítését az alábbiak szerint:
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„A közmeghallgatáson kerüljön sor a tanácsnok beszámolójára és az alpolgármester
illetve a bizottságok elnökei is számoljanak be a 2006.-2010. évi munkájukról a
közmeghallgatás keretében.”
3.) A Bizottság a fenti kiegészítéssel együtt javasolja elfogadásra a határozati javaslatot,
és alkalmasnak tartja arra, hogy azt a Képviselő-testület megvitassa, és elfogadja.
4.) A Bizottság megbízza a Bizottság elnökét, hogy a Bizottsági határozatot ismertesse a
Képviselő-testülettel.

Határidő: 2009. december 16.
Felelős: Babarczi Antal bizottsági elnök
A határozatról értesülnek:
1.)
2.)
3.)
4.)

Babarczi Antal bizottsági elnök
Dr. Karsai Éva jegyző
Petró Ferenc polgármester
Irattár

A 2.) – 9.) napirendi pont megtárgyalása közösen történik Ásotthalom Község
Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottságával.
II. napirendi pont
Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás mértékének bevezetéséről szóló 11/1999. számú határozat
módosításának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
( az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 3. számú melléklete tartalmazza )
Babarczi Antal bizottsági elnök átadja a szót Petró Ferenc polgármesternek, a napirendi pont
előadójának.
Petró Ferenc polgármester: nem kívánja kiegészíteni az írásbeli előterjesztést, átadja a szót
Varga Zsoltnak a Térségi Vízmű-Üzemeltetési Intézmény igazgatójának.
Varga Zsolt igazgató: az intézmény megpróbált egy infláció-szintű emeléssel előállni,
szerencsére a pénzügyi helyzet megengedte, így nem kellett drasztikusabb emelést
előterjeszteni.
Fröhlich András bizottsági tag: kérdezi, hogy a Vízműtől bejelentésre ki jön-e a szerelő,
elhárítani pl. egy csőtörést a vízórán belüli részen. Másik kérdése arra vonatkozik, hogy a
csatornadíjakat lehet-e egyedi elbírálás alapján csökkenteni, hiszen pl. a saját esetében csak a
bejövő víz 40%-a folyik a csatornába, mert a többit pl. öntözésre használja.
Varga Zsolt igazgató: az írásban bejelentett eset kapcsán az intézmény műszaki kollégái
felülvizsgálják a vízelfolyás körülményeit és mérlegelnek. Csökkentésre kerül a vízszámla,
jogszabály által előírt módon: a fogyasztó által nem ellenőrzött helyen történő vízelfolyásnál
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kedvezményt kell adni a fogyasztó részére. A csatornadíj egyedi elbírálására nincs lehetőség,
mert Képviselő-testületi döntés alapján a vízmérőn mért vízmennyiség után 80%-a kerül
kiszámlázásra. Kivételes esetekben, amennyiben szennyvíz mennyiségmérő felszerelése ( ami
magánszemélynek nem ajánlott az ára miatt) után a ténylegesen átfolyó szennyvíz mértéke
alapján kerül kiszámlázásra a díj.
Babarczi Antal bizottsági elnök: kérdezi, hogy a 4% körüli áremelés jövőre mennyi
fejlesztést ill. karbantartást fog fedezni?
Varga Zsolt igazgató: csak a legszükségesebbekre lesz elég, néhány tolózárakna cseréjére,
néhány út alatti vezeték védőcsövezésére.
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
Babarczi Antal bizottsági elnök szavazásra bocsátja a Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás
mértékének bevezetéséről szóló 11/1999. számú határozat módosításának véleményezését.
A Település-, Vállalkozásfejlesztési és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatot 5 igen
szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
129/2009.(XII.14.) TVMB határozat
Tárgy: Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás mértékének bevezetéséről szóló 11/1999. számú
határozat módosításának véleményezése
Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének Település-, Vállalkozásfejlesztési
és Mezőgazdasági Bizottsága (továbbiakban: Bizottság) megtárgyalta a tárgyi előterjesztést,
és az alábbiak szerint dönt:
1.) 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 .
2.) A Bizottság megbízza a Bizottság elnökét, hogy a Bizottsági határozatot
ismertesse a Képviselő-testülettel.

Határidő: 2009. december 16.
Felelős: Babarczi Antal bizottsági elnök
A határozatról értesülnek:
1.)

Babarczi Antal bizottsági elnök

8
2.)
3.)
4.)

Dr. Karsai Éva jegyző
Petró Ferenc polgármester
Irattár

III. napirendi pont
Az ivóvízért és a közüzemi csatornamű
használatáért
fizetendő díjak
megállapításáról és az alkalmazás feltételeiről szóló új rendelet megalkotásának
véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
( az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 4. számú melléklete tartalmazza )
Babarczi Antal bizottsági elnök átadja a szót Petró Ferenc polgármesternek, a napirendi pont
előadójának.
Petró Ferenc polgármester: nem kívánja kiegészíteni az írásbeli előterjesztés, az előző
napirendi pontnál már érintve volt a napirendi pont.
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
Babarczi Antal bizottsági elnök szavazásra bocsátja az
ivóvízért
és
a közüzemi
csatornamű
használatáért
fizetendő díjak megállapításáról és az alkalmazás
feltételeiről szóló új rendelet megalkotásának véleményezését.
A Település-, Vállalkozásfejlesztési és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatot 5 igen
szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
130/2009.(XII.14.) TVMB határozat
használatáért fizetendő díjak
Tárgy: Az ivóvízért és a közüzemi csatornamű
megállapításáról és az alkalmazás feltételeiről szóló új rendelet megalkotásának
véleményezése
Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének Település-, Vállalkozásfejlesztési
és Mezőgazdasági Bizottsága (továbbiakban: Bizottság) megtárgyalta a tárgyi előterjesztést,
és az alábbiak szerint dönt:
1.) 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 .
2.) A Bizottság megbízza a Bizottság elnökét, hogy a Bizottsági határozatot
ismertesse a Képviselő-testülettel.
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Határidő: 2009. december 16.
Felelős: Babarczi Antal bizottsági elnök
A határozatról értesülnek:
1.)
2.)
3.)
4.)

Babarczi Antal bizottsági elnök
Dr. Karsai Éva jegyző
Petró Ferenc polgármester
Irattár

IV. napirendi pont
„Működési célú pénzeszköz lehívása a Térségi Vízmű-üzemeltetési Intézménytől” c.
napirendi pont véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
( az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 5. számú melléklete tartalmazza )
Babarczi Antal bizottsági elnök átadja a szót Petró Ferenc polgármesternek, a napirendi pont
előadójának.
Petró Ferenc polgármester: a Térségi Vízmű-Üzemeltetési Intézmény 2009. október 31.-i
elszámolása alapján az Önkormányzat 3 millió Ft-ot szeretne működési célra lekérni – az
Intézmény zavartalan működésének megtartása mellett.
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
Babarczi Antal bizottsági elnök szavazásra bocsátja a „Működési célú pénzeszköz lehívása a
Térségi Vízmű-üzemeltetési Intézménytől” c. napirendi pont véleményezését.
A Település-, Vállalkozásfejlesztési és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatot 5 igen
szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
131/2009.(XII.14.) TVMB határozat
Tárgy: „Működési célú pénzeszköz lehívása a Térségi Vízmű-üzemeltetési Intézménytől” c.
napirendi pont véleményezése
Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének Település-, Vállalkozásfejlesztési
és Mezőgazdasági Bizottsága (továbbiakban: Bizottság) megtárgyalta a tárgyi előterjesztést,
és az alábbiak szerint dönt:
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1.) 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 .
2.) A Bizottság megbízza a Bizottság elnökét, hogy a Bizottsági határozatot
ismertesse a Képviselő-testülettel.

Határidő: 2009. december 16.
Felelős: Babarczi Antal bizottsági elnök
A határozatról értesülnek:
1.)
2.)
3.)
4.)

Babarczi Antal bizottsági elnök
Dr. Karsai Éva jegyző
Petró Ferenc polgármester
Irattár

V. napirendi pont
„Tájékoztató a temetkezési árak változásának alakulásáról” c. napirendi pont véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
( az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 6. számú melléklete tartalmazza )
Babarczi Antal bizottsági elnök: a Bizottság az előző ülésén már tárgyalta a temetkezési
árakat, de újabb – részletes tájékoztatást kért a Képviselő-testület az árakról. Átadja a szót
Petró Ferenc polgármesternek, a napirendi pont előadójának.
Petró Ferenc polgármester: nem kívánja kiegészíteni az írásos előterjesztést, átadja a szót
Boros Árpádnak a Csongrád Megyei Kegyeleti Kft. ügyvezetőjének.
Boros Árpád ügyvezető: az előterjesztés mellékletében szerepel - egy hamvasztásos temetés
közepes színvonalú kellékekkel, egy hagyományos koporsós temetés olcsóbb valamint
közepes színvonalú kellékekkel – árainak ismertetése. A tájékoztatásban szereplő árak
tájékoztató jellegűek, hiszen nincs két egyforma kellék ill. kellékkombináció sem, ezért az
árak szinte minden esetben egyediek. A temetési költségek emelkedésének egyik oka a 12%os ÁFA több lépésben történő emelése, amely a végén 25%-os mértéket ért el. A felmerülő
kérdésekre szívesen válaszol.
Babarczi Antal bizottsági elnök: a Bizottságok magasnak találták a temetkezési árakat,
illetve az áremelkedés mértékét, amely részben az elmondott ÁFA változásoknak is
köszönhető.
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
Babarczi Antal bizottsági elnök szavazásra bocsátja a „Tájékoztató a temetkezési árak
változásának alakulásáról” c. napirendi pont véleményezését.
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A Település-, Vállalkozásfejlesztési és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatot 5 igen
szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
132/2009.(XII.14.) TVMB határozat
Tárgy: „Tájékoztató a temetkezési árak változásának alakulásáról” c. napirendi pont
véleményezése
Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének Település-, Vállalkozásfejlesztési
és Mezőgazdasági Bizottsága (továbbiakban: Bizottság) megtárgyalta a tárgyi előterjesztést,
és az alábbiak szerint dönt:
1.) 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 .
2.) A Bizottság megbízza a Bizottság elnökét, hogy a Bizottsági határozatot
ismertesse a Képviselő-testülettel.

Határidő: 2009. december 16.
Felelős: Babarczi Antal bizottsági elnök
A határozatról értesülnek:
1.)
2.)
3.)
4.)

Babarczi Antal bizottsági elnök
Dr. Karsai Éva jegyző
Petró Ferenc polgármester
Irattár

VI. napirendi pont
Ásotthalom község külterületi szilárd hulladék szállítása érdekében a Szegedi
Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel kötött alvállalkozói szerződés módosításának
véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
( az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 7. számú melléklete tartalmazza )
Babarczi Antal bizottsági elnök átadja a szót Petró Ferenc polgármesternek, a napirendi pont
előadójának.
Petró Ferenc polgármester: nem kívánja kiegészíteni az írásbeli előterjesztést.
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Babarczi Antal bizottsági elnök: az alvállalkozói szerződés 10. pontjában olvasható, hogy: „
Amennyiben az alvállalkozó akadályoztatása vagy nem teljesítése miatt a szolgáltatás
meghiúsul, és a Vállalkozó teljesít helyette a felmerült költségeket az Alvállalkozó viseli.
Köteles továbbá ebben az esetben a Vállalkozó részére 160.000,-Ft/munkanap meghiúsulási
kötbért fizetni.” Tehát amennyiben a Műszaki Szolgálat nem tudja elszállítani a szemetet,
abban az esetben az Önkormányzatnak ezt ki kell fizetnie? Kérdezi, hogy feltétlenül a
Szegedi Környezetgazdálkodási Kht.-val kell megoldani a szemétszállítást? Más cégek,
esetleg kedvezőbb díjakkal dolgozna.
Petró Ferenc polgármester: a Műszaki Szolgálat meg tudja oldani a szemétszállítást,
amennyiben az IFA-nál esetleg műszaki probléma lépne fel, akkor a traktorral meg lehet
oldani a zavartalan szolgáltatást.
Berta Antal bizottsági tag: külterületen kéthetente van szemétszállítás. A lakosok nem
egyformán tesznek ki szemetet, szeretnék ha differenciáltan kerülne megállapításra a
szemétdíj. Sajnálattal tapasztalja, hogy a külterületen az erdőszéleken rohamosan szaporodnak
a szemétkupacok.
Petró Ferenc polgármester: nemrég történt változtatás a külterületi szemétszállítás
tekintetében, a heti szállításról a kéthetenkénti szállításra módosult a szolgáltatás nyújtása. A
gyakoriság változással a díjak is alacsonyabbak lettek. Sajnos a külterületi lakosoknál
gyakrabban fordul elő szemét szállítási díj hátralék, mint a belterületen.
Túrú Tibor bizottsági tag: igazságtalannak tartja, hogy a felszaporodott díjhátralékot a
szolgáltató ráterheli a fizető lakosokra, akiknek ezzel még jobban növeli a terheit. A végén
ebből az fog következni, hogy a rendesen fizetők sem bírják majd a terheket és belőlük is
hátralékos válik. Előző bizottsági ülésen már napirendre került a szemétszállítás, akkor is
felháborodását fejezte ki az alkalmazott eljárással kapcsolatban.
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
Babarczi Antal bizottsági elnök szavazásra bocsátja az Ásotthalom község külterületi szilárd
hulladék szállítása érdekében a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel kötött
alvállalkozói szerződés módosításának véleményezését.
A Település-, Vállalkozásfejlesztési és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatot 5 igen
szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
133/2009.(XII.14.) TVMB határozat
Tárgy: Ásotthalom község külterületi szilárd hulladék szállítása érdekében a Szegedi
Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel kötött alvállalkozói szerződés
módosításának véleményezése
Határozat
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Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének Település-, Vállalkozásfejlesztési
és Mezőgazdasági Bizottsága (továbbiakban: Bizottság) megtárgyalta a tárgyi előterjesztést,
és az alábbiak szerint dönt:
1.) 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 .
2.) A Bizottság megbízza a Bizottság elnökét, hogy a Bizottsági határozatot
ismertesse a Képviselő-testülettel.

Határidő: 2009. december 16.
Felelős: Babarczi Antal bizottsági elnök
A határozatról értesülnek:
1.)
2.)
3.)
4.)

Babarczi Antal bizottsági elnök
Dr. Karsai Éva jegyző
Petró Ferenc polgármester
Irattár

VII. napirendi pont
A 112/2009.(V.13.) KT határozat - A kerékpárút megvalósításához pénzeszköz átvétele
Mórahalom Város Önkormányzatától – módosításának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
( az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 8. számú melléklete tartalmazza )
Babarczi Antal bizottsági elnök átadja a szót Petró Ferenc polgármesternek, a napirendi pont
előadójának.
Petró Ferenc polgármester: a kerékpárúttal kapcsolatosan a kisajátítások már elkezdődtek, a
szerződéseket kell megkötni és az összeg felhasználása ekkor válik aktuálissá.
Babarczi Antal bizottsági elnök: az eredeti megállapodásban a 2009. december 15-ig kellett
volna elszámolni az összeggel, ez a dátum módosul 2010. június 30-ra.
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
Babarczi Antal bizottsági elnök szavazásra bocsátja a 112/2009.(V.13.) KT határozat - A
kerékpárút megvalósításához pénzeszköz átvétele Mórahalom Város Önkormányzatától –
módosításának véleményezését.
A Település-, Vállalkozásfejlesztési és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatot 5 igen
szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

14
134/2009.(XII.14.) TVMB határozat
Tárgy: A 112/2009.(V.13.) KT határozat - A kerékpárút megvalósításához pénzeszköz
átvétele Mórahalom Város Önkormányzatától – módosításának véleményezése

Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének Település-, Vállalkozásfejlesztési
és Mezőgazdasági Bizottsága (továbbiakban: Bizottság) megtárgyalta a tárgyi előterjesztést,
és az alábbiak szerint dönt:
1.) 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 .
2.) A Bizottság megbízza a Bizottság elnökét, hogy a Bizottsági határozatot
ismertesse a Képviselő-testülettel.

Határidő: 2009. december 16.
Felelős: Babarczi Antal bizottsági elnök
A határozatról értesülnek:
1.)
2.)
3.)
4.)

Babarczi Antal bizottsági elnök
Dr. Karsai Éva jegyző
Petró Ferenc polgármester
Irattár

VIII. napirendi pont
A
Kissori
és
Gátsori
Közösségi
Terek
megvalósításának
véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
( az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 9. számú melléklete tartalmazza )

átütemezésének

Babarczi Antal bizottsági elnök átadja a szót Petró Ferenc polgármesternek, a napirendi pont
előadójának.
Petró Ferenc polgármester: nem kívánja kiegészíteni az írásbeli előterjesztést.
Dr. Karsai Éva jegyző: a nap folyamán érkezett a levél a VÁTI-tól, miszerint hiányos
adattartalommal került beadásra mindkét pályázat esetében a támogatási szerződés
módosítására irányuló kérelem/beadvány. A hiányosságok pótlása után kezdődik el a 60
napos szerződés kötés módosítására szolgáló időtartam, és azután kezdődhet el a
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közbeszereztetés. A márciusi határidő, így nem került lerövidítésre, sőt esetleg veszélybe is
került a betartása.
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
Babarczi Antal bizottsági elnök szavazásra bocsátja a Kissori
Terek megvalósításának átütemezésének véleményezését.

és

Gátsori

Közösségi

A Település-, Vállalkozásfejlesztési és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatot 5 igen
szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
135/2009.(XII.14.) TVMB határozat
Tárgy: A Kissori és Gátsori Közösségi Terek megvalósításának átütemezésének
véleményezése
Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének Település-, Vállalkozásfejlesztési
és Mezőgazdasági Bizottsága (továbbiakban: Bizottság) megtárgyalta a tárgyi előterjesztést,
és az alábbiak szerint dönt:
1.) 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 .
2.) A Bizottság megbízza a Bizottság elnökét, hogy a Bizottsági határozatot
ismertesse a Képviselő-testülettel.

Határidő: 2009. december 16.
Felelős: Babarczi Antal bizottsági elnök
A határozatról értesülnek:
1.)
2.)
3.)
4.)

Babarczi Antal bizottsági elnök
Dr. Karsai Éva jegyző
Petró Ferenc polgármester
Irattár

IX. napirendi pont
Partnerségi szerződés jóváhagyásának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
( az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 10. számú melléklete tartalmazza )
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Babarczi Antal bizottsági elnök átadja a szót Petró Ferenc polgármesternek, a napirendi pont
előadójának.
Petró Ferenc polgármester: az októberi testületi ülésen napirendre került a HKTT Szoc. és
Gyermekjóléti Központ Ásotthalmi Tagintézményének szociális alapszolgáltatást,
gyermekjóléti alapellátást nyújtó új épületének - helyiségeinek kialakítását a szolgáltatás
minőségi feltételeinek javítása érdekében kerüljön beadásra pályázat. Az Önkormányzat és a
Homokháti Kistérség Többcélú Társulása kölcsönösen kötelezettségek vállalnak abból a
célból, hogy nyertes pályázat esetén a projekthez kapcsolódó támogatási szerződésben
foglaltakat közös együttműködéssel megvalósítják, az előterjesztés mellékletét képező
partnerségi szerződésben foglaltak szerint. A Képviselő-testület az önerőn kívül vállalja, az
előterjesztés mellékleteként csatolt 5. számú függelékben szereplő 2.500.000,- és 525.863,- Ft
összegek kamatmentes támogatási kölcsön keretében előzetes megfinanszírozását, - a
vállalkozók által benyújtott számlák rendezése céljából, valamint a befizetendő ÁFA
összegét is, - amíg a projektet támogató szervezet át nem utalja a megítélt támogatást. A
pályázatról a tagintézmény vezetője tud bővebben beszámolni, hiszen ők vettek részt a
pályázat megírásában.
Kása Gabriella Homokháti Kistérség Többcélú Társulás Szoc. és Gyermekjóléti Központ
Ásotthalmi Tagintézményének vezetője: a pályázat a szociális alapellátások fejlesztésére
került benyújtásra, és az intézmény minden szolgáltatását érinti A elképzelések szerint az
Idősek Otthona épületének a tetőtere kerülne beépítésre. Az új részben kerülne kialakításra
egy egységes irodarendszer tárgyalóval együtt. A bővítéssel enyhülne az alsó épületrészben
jelenleg uralkodó zsúfoltság, valamint a Közösségi Pszichiátriai ellátás is az épületbe
költözhetne – hiszen jelenleg a Jókai utcai épületben működik. A tetőtérben kialakított rész
egy külön egységet alkot majd, amely a pályázati kiírásnak egy elvárása is. Mivel Kistérségi
intézményi ellátásról van szó, amely – mivel 4 települést lát el a Támogató és a Közösségi
ellátások terén – a pályázat beadásánál talán előnyt jelent. A megvalósítás során teljes körű
akadálymentesítés szükséges, amely nem merül ki a feljáró megléte ill. a küszöbök hiányával
– hanem kapaszkodók, indukciós hurok, a közlekedő csík megléte a járólapokon, mind-mind
követelmény az új kiírás szerint. Az új részleg birtokbavételével felszabadulnak a lenti,
jelenlegi helyiségek, ahol imaterem-könyvtár és foglalkoztatószoba kerülne kialakításra.
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
Babarczi Antal bizottsági elnök szavazásra bocsátja a Partnerségi szerződés jóváhagyásának
véleményezését.
A Település-, Vállalkozásfejlesztési és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatot 5 igen
szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
136/2009.(XII.14.) TVMB határozat
Tárgy: Partnerségi szerződés jóváhagyásának véleményezése
Határozat
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Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének Település-, Vállalkozásfejlesztési
és Mezőgazdasági Bizottsága (továbbiakban: Bizottság) megtárgyalta a tárgyi előterjesztést,
és az alábbiak szerint dönt:
1.) 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 .
2.) A Bizottság megbízza a Bizottság elnökét, hogy a Bizottsági határozatot
ismertesse a Képviselő-testülettel.

Határidő: 2009. december 16.
Felelős: Babarczi Antal bizottsági elnök
A határozatról értesülnek:
1.)
2.)
3.)
4.)

Babarczi Antal bizottsági elnök
Dr. Karsai Éva jegyző
Petró Ferenc polgármester
Irattár

Település-, Vállalkozásfejlesztési és Mezőgazdasági Bizottság önálló napirendi pontja
tárgyalásával folytatja a bizottsági ülést.
X. napirendi pont
„Beszámoló a tanácsnok 2009. évi munkájáról” c. napirendi pont véleményezése
Előadó: Dobák Sándor tanácsnok
( az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 11. számú melléklete tartalmazza )
Babarczi Antal bizottsági elnök átadja a szót Dobák Sándor tanácsnoknak, a napirendi pont
előadójának.
Dobák Sándor tanácsnok: az írásbeli beszámoló 10.) pontját szeretné szóban kiegészíteni. A
közmeghallgatáson elhangzott, hogy az Iskola környékén, az Óvodába-Iskolába vezető járdát
benőtték a fák. Végigjárta ezt az útvonalat és megállapította, hogy a növényzet nem
akadályozza a közlekedést. A bejárás során az ott lakók panaszkodtak, hogy a gyerekek
behajigálnak minden szemetet a telkükre, ezért nem szívesen látják őket a járdán közlekedni.
Kása Gabriella HKTT Integrált Szoc. és Gyermekjóléti Központ Ásotthalmi
Tagintézményvezető: hozzászólásában elmondja, hogy az Iskolánál egyik oldalon sem
található járda, közvetlenül a kerítés mellett. Véleménye szerint ez jelenti a legnagyobb
problémát az iskolások közlekedésében. A szülők részére sokkal megnyugtatóbb lenne –
különösen a kisiskolások tekintetében – ha a kerítés mellett volna végig járda.
Petró Ferenc polgármester: sajnos helyhiány miatt a járda nem építhető meg a Tölgyfa
utcában.
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Fröhlich András bizottsági tag: véleménye szerint Ásotthalom egyik legnagyobb problémája
a járdahiány.
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
Babarczi Antal bizottsági elnök szavazásra bocsátja a „Beszámoló a tanácsnok 2009. évi
munkájáról” c. napirendi pont véleményezését.
A Település-, Vállalkozásfejlesztési és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatot 4 igen
szavazattal, 1 tartózkodással elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
137/2009.(XII.14.) TVMB határozat
Tárgy: „Beszámoló a tanácsnok 2009. évi munkájáról” c. napirendi pont véleményezése
Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének Település-, Vállalkozásfejlesztési
és Mezőgazdasági Bizottsága (továbbiakban: Bizottság) megtárgyalta a tárgyi előterjesztést,
és az alábbiak szerint dönt:
1.) 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 .
2.) A Bizottság megbízza a Bizottság elnökét, hogy a Bizottsági határozatot
ismertesse a Képviselő-testülettel.

Határidő: 2009. december 16.
Felelős: Babarczi Antal bizottsági elnök
A határozatról értesülnek:
1.)
2.)
3.)
4.)

Babarczi Antal bizottsági elnök
Dr. Karsai Éva jegyző
Petró Ferenc polgármester
Irattár

Több napirend, egyéb bejelentés nem volt, Babarczi Antal bizottsági elnök a Település-,
Vállalkozásfejlesztési és Mezőgazdasági Bizottság ülését 1620 –kor berekesztette.
Kmf.
Babarczi Antal
bizottsági elnök

Balogh Mária
jegyzőkönyv-vezető
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