Jegyzőkönyv
Készült Ásotthalom Község Képviselő-testülete 2007. augusztus 03-án 900 órai kezdettel
megtartott rendkívüli nyílt ülésén.
Jelen van: Petró Ferenc polgármester és 10 fő képviselő: Dobák Sándor, Fackelmann
István, Farkas Mátyás, Kiss Sándor, Kószó Tamás, Polner Frigyesné, Pőcze
Levente, Rózsa József, Dr. Sümegi Sándor, Tóth István képviselők
Távol maradt: Babarczi Antal képviselő (jelezte távolmaradását)
Jelenlévő meghívottak: Gárgyán István helyettesítő jegyző, Pipicz Anita gazdasági
osztályvezető, Dr. Karsai Éva titkársági osztályvezető, Dr. Hadfiné Böjthe
Gabriella igazgató, Fodorné Király Aranka óvodavezető helyett Szabó B.
Gézáné óvónő
Jegyzőkönyv-vezető: Fődi Józsefné titkársági ügyintéző
Petró Ferenc polgármester köszönti a jelenlévőket és megnyitja a Képviselő-testület
rendkívüli nyílt ülését. Elmondja, hogy Babarczi Antal képviselő jelezte, hogy nem tud
részt venni a testületi ülésen.
Megállapítja, hogy a polgármester és 10 fő képviselő jelen van az ülés határozatképes.
A kiadott – jegyzőkönyv 1. számú mellékletében található – meghívóban foglaltaktól
eltérően, az időközben aktuálissá vált napirendi pontokkal kiegészítve, az alábbiak szerint
tesz javaslatot az ülés napirendjére:
Az ülés napirendje:
1.) A Gondozási Központ Szakmai Programjának módosítása
Előadó: Kása Gabriella intézményvezető
2.) A pénzbeli és természetben nyújtott, valamint a személyes gondoskodást nyújtó
szociális ellátásokról szóló 4/1996. (III.14.) sz. rendelet módosítása
Előadó: Petró Ferenc polgármester
3.) A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/1995. (X.26.)
számú rendeletének módosítása
Előadó: Gárgyán István helyettesítő jegyző
4.) Ásotthalom Község Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása
Előadó: Gárgyán István helyettesítő jegyző
5.) A Közoktatási Intézmény ásotthalmi
meghatározása
Előadó: Petró Ferenc polgármester

tagintézményei

költségvetésének
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6.) Együttműködési megállapodás elfogadása a Polgármesteri Hivatal és a Közoktatási
Intézmény közötti munkamegosztás rendjéről
Előadó: Petró Ferenc polgármester
7.) Homokháti
Önkormányzatok
Kistérségfejlesztési
megállapodásának módosítása
Előadó: Petró Ferenc polgármester

Társulása

társulási

8.) Egy-másért Ifjúsági és Közösségfejlesztő Közhasznú Egyesülettel kötendő
szerződés elfogadása
Előadó: Petró Ferenc polgármester
9.) Egyebek
A jegyzőkönyvek hitelesítésére Dobák Sándor és Rózsa József képviselőket javasolja
megválasztani.
Kéri a képviselőket, hogy a fenti javaslat alapján fogadják el az ülés napirendjét, és a
jegyzőkönyv-hitelesítők személyére tett javaslatát, melyet szavazásra bocsát.
A Képviselő-testület a javaslatokat 11 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot
hozza:
110/2007. (VIII.03.) KT. határozat
Tárgy: A Képviselő-testület 2007. augusztus 03-i rendkívüli nyílt ülésének elrendelése,
napirendjének elfogadása és a jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztása
Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért Petró Ferenc polgármester
tárgyi indítványával és az alábbiak szerint dönt:
I.

A Képviselő-testület a munkatervétől eltérően 2007. augusztus 03-án rendkívüli
nyílt ülést tart, melynek napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg:
1.) A Gondozási Központ Szakmai Programjának módosítása
Előadó: Kása Gabriella intézményvezető
2.) A pénzbeli és természetben nyújtott, valamint a személyes gondoskodást
nyújtó szociális ellátásokról szóló 4/1996. (III.14.) sz. rendelet módosítása
Előadó: Petró Ferenc polgármester
3.) A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/1995.
(X.26.) számú rendeletének módosítása

3
Előadó: Gárgyán István helyettesítő jegyző
4.) Ásotthalom Község Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása
Előadó: Gárgyán István helyettesítő jegyző
5.) A Közoktatási Intézmény ásotthalmi tagintézményei költségvetésének
meghatározása
Előadó: Petró Ferenc polgármester
6.) Együttműködési megállapodás elfogadása a Polgármesteri Hivatal és a
Közoktatási Intézmény közötti munkamegosztás rendjéről
Előadó: Petró Ferenc polgármester
7.) Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési
megállapodásának módosítása
Előadó: Petró Ferenc polgármester

Társulása

társulási

8.) Egy-másért Ifjúsági és Közösségfejlesztő Közhasznú Egyesülettel kötendő
szerződés elfogadása
Előadó: Petró Ferenc polgármester
9.) Egyebek
II. A Képviselő-testület a 2007. augusztus 03-i rendkívüli nyílt üléséről készült
jegyzőkönyv hitelesítésére Dobák Sándor és Rózsa József képviselőket
megválasztja.
Határozatról értesül:
1.) Petró Ferenc polgármester
2.) Gárgyán István helyettesítő jegyző – általa az osztályvezetők
3.) Irattár

I. Napirendi pont
A Gondozási Központ Szakmai Programjának módosítása
Előadó: Kása Gabriella intézményvezető
(Írásbeli előterjesztést a jegyzőkönyv 2. számú melléklete tartalmazza)
Petró Ferenc polgármester: A Szociális, Ifjúsági és Sport Bizottság megtárgyalta az
előterjesztést, felkéri Kószó Tamás bizottsági tagot, ismertesse a meghozott bizottsági
véleményt.
Kószó Tamás SZISB tag: A Bizottság egyetért az írásbeli előterjesztésben foglaltakkal,
és alkalmasnak tartja, hogy azt a Képviselő-testület megvitassa, és e l f o g a d j a .
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Petró Ferenc polgármester: Átadja a szót Dr. Karsai Éva titkársági osztályvezetőnek, aki a
napirendi pont témafelelőseként szóbeli kiegészítéssel indokolja az előterjesztésben
foglaltakat.
Dr. Karsai Éva titkársági osztályvezető: A Gondozási Központ Szakmai Programjának
módosítására azért került sor, mert a fenntartó által a Dél-alföldi Regionális Közigazgatási
Hivatal Szociális és Gyámhivatalához a Közösségi ellátás működési engedélyének
módosítása beadott kérelemmel kapcsolatosan hiánypótlás érkezett.
A Képviselő-testület 95/2007. (VI. 27.) KT. határozatával jóváhagyta a Gondozási
Központ Szakmai Programját, melynek 7. számú mellékletét, a Közösségi pszichiátriai
ellátás igénybevételére vonatkozó megállapodást pontosítani kell a hiánypótlásban
meghatározottak szerint.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Petró Ferenc polgármester szavazásra bocsátja az
előterjesztésben foglaltak elfogadását.
A Képviselő-testület 11 igen szavazattal az előterjesztésben foglaltakat elfogadta és
meghozta az alábbi határozatát:
111/2007.(VIII.03.) KT határozat
Tárgy: A Gondozási Központ Szakmai Programjának módosítása
Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselőtestület) megtárgyalta Kása Gabriella intézményvezető tárgyi előterjesztését és a következő
határozatot hozza:
1.) A Képviselő-testület ú g y d ö n t , hogy a 95/2007. (VI. 27.) KT. határozattal
jóváhagyott Szakmai Program 7. számú melléklete helyébe jelen határozat
melléklete szerinti megállapodás lép.
2.) A Képviselő-testület m e g b í z z a a Gondozási Központ vezetőjét, hogy a
Gondozási Központ Szakmai Programjának megvalósítását kísérje figyelemmel, a
végrehajtására folyamatosan tegye meg a szükséges intézkedéseket - keresse a
megvalósításhoz a pályázati lehetőségeket - és szükség esetén kérje a Képviselőtestület támogatását.
Határidő: azonnal
Felelős:
Kása Gabriella a Gondozási Központ vezetője
Petró Ferenc polgármester
Gárgyán István helyettesítő jegyző
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A határozatról értesülnek:
1.) Petró Ferenc polgármester
2.) Gárgyán István helyettesítő jegyző – általa az osztályvezetők
3.) Kása Gabriella intézményvezető
4.) Dél-alföldi Regionális Közigazgatási Hivatal - Szeged
5.) Irattár

II.

Napirendi pont

A pénzbeli és természetben nyújtott, valamint a személyes gondoskodást nyújtó
szociális ellátásokról szóló 4/1996. (III.14.) sz. rendelet módosítása
Előadó: Gárgyán István helyettesítő jegyző
(Írásbeli előterjesztést a jegyzőkönyv 3., 4. számú melléklete tartalmazza)
Petró Ferenc polgármester: A Szociális, Ifjúsági és Sport Bizottság megtárgyalta az
előterjesztést, felkéri Kószó Tamás bizottsági tagot, ismertesse a meghozott bizottsági
véleményt.
Kószó Tamás SZISB tag: 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 .
Petró Ferenc polgármester: Átadja a szót Dr. Karsai Éva titkársági osztályvezetőnek, aki a
napirendi pont témafelelőseként szóbeli kiegészítéssel indokolja az előterjesztésben
foglaltakat.
Dr. Karsai Éva titkársági osztályvezető: A Dél-alföldi Regionális Közigazgatási Hivatal
Szociális és Gyámhivatalától hiánypótlási felhívást kaptunk a közösségi ellátás működési
engedélyeztetése kapcsán. A hiánypótlási felhívásnak megfelelően a Gondozási Központ
vezetője átdolgozta a Közösségi Pszichiátriai ellátás igénybevételére vonatkozó
megállapodást, mely megállapodás Ásotthalom Község Önkormányzat Képviselőtestületének a pénzbeli és természetben nyújtott, valamint a személyes gondoskodást
nyújtó szociális ellátásokról szóló 4/1996. (III.14.) számú rendeletének 13. számú
mellékletét képezi.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Petró Ferenc polgármester szavazásra bocsátja a
rendelet-tervezetben foglaltakat.
A Képviselő-testület 11 igen szavazattal elfogadta és az alábbi rendeletet alkotja:
20/2007.(VIII.03.) KT rendelet
Ásotthalom Község Önkormányzat Képviselő-testülete a pénzbeli és természetben
nyújtott, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló
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4/1996. (III.14.) sz. rendelet módosításáról szóló rendeletet megalkotta.
(A rendelet teljes szövege – az előterjesztett tervezet szerint – a jegyzőkönyv 4. számú
melléklete.)

III.

Napirendi pont

A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/1995. (X.26.)
számú rendelet módosítása
Előadó: Gárgyán István helyettesítő jegyző
(Írásbeli előterjesztést a jegyzőkönyv 5., 6. számú melléklete tartalmazza)
Petró Ferenc polgármester: Az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, felkéri
Pőcze Levente bizottsági elnököt, ismertesse a meghozott bizottsági véleményt.
Pőcze Levente ÜB elnök: 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 .
Petró Ferenc polgármester: Átadja a Gárgyán István helyettesítő jegyzőnek a napirendi
pont szóbeli kiegészítésére.
Gárgyán István helyettesítő jegyző: Az előző képviselő-testületi ülésen elfogadásra került
a Társulási megállapodás és a Kiss Ferenc Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény és Napközi Otthonos Óvoda új Alapító Okirata is. A nevelési-oktatási
feladatokat ellátó intézményi társulás a testületi döntések értelmében 2007. szeptember 1.
napjával jön létre. A társulás létrejöttével módosulni fog az intézmények működésével
kapcsolatos polgármesteri átruházott hatáskör, ezért szükségessé vált a Képviselő-testület
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/1995. (X.26.) számú rendelet módosítása
is.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Petró Ferenc polgármester szavazásra bocsátja a
rendelet-tervezetben foglaltakat.
A Képviselő-testület 11 igen szavazattal elfogadta és az alábbi rendeletet alkotja:
21/2007.(VIII.03.) KT rendelet
Ásotthalom Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Képviselő-testület Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 12/1995. (X.26.) számú rendelet módosításáról szóló
rendeletet megalkotta.
(A rendelet teljes szövege – az előterjesztett tervezet szerint – a jegyzőkönyv 6. számú
melléklete.)
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IV.

Napirendi pont

A Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása
Előadó: Gárgyán István helyettesítő jegyző
(Írásbeli előterjesztést a jegyzőkönyv 7. számú melléklete tartalmazza)
Petró Ferenc polgármester: Az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, felkéri
Pőcze Levente bizottsági elnököt, ismertesse a meghozott bizottsági véleményt.
Pőcze Levente ÜB elnök: 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 .
Petró Ferenc polgármester: Átadja a Gárgyán István helyettesítő jegyzőnek a napirendi
pont szóbeli kiegészítésére.
Gárgyán István helyettesítő jegyző: A Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának 10.
pontja még a Hivatal Ügyrendjére utalt vissza, ezért módosítanunk kell az Alapító Okirat
ezen pontját. Ezen módosítással egyidejűleg áttekintettük a Hivatal alaptevékenységeinek
és nem alaptevékenységeinek TEÁOR szerinti besorolását és módosítottuk az Alapító
Okirat 3. pontját, melyben a jövőben feltüntetésre kerülnek a szakfeladat számok és
megnevezések is.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Petró Ferenc polgármester szavazásra bocsátja az
előterjesztésben foglaltak elfogadását.
A Képviselő-testület 11 igen szavazattal az előterjesztésben foglaltakat elfogadta és
meghozta az alábbi határozatát:
112/2007. (VIII. 03.) KT határozat
Tárgy: A Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása
Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzat Képviselőtestülete (továbbiakban: Képviselő-testület)
megtárgyalta a Polgármesteri Hivatal Alapító Okirat módosítására vonatkozó tárgyi
előterjesztést és a következő határozatot hozza:
1.) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 58/2000. számú határozattal
jóváhagyott Alapító Okiratának 3. pontját az alábbiakra m ó d o s í t j a :
„3. Ellátandó alaptevékenységek:
a)
- A Hivatalnak szakmai szempontból meghatározó alaptevékenységének, a KSH
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által kiadott gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendje
szerinti besorolása:
01.41
63.21
75.11
75.12
75.14
85.12
85.13
85.14
85.20
85.32
90.01
90.02
92.61

Növénytermelési szolgáltatás
Egyéb szárazföldi szállítást segítő tevékenység
Általános közigazgatás
Társadalmi szolgáltatások igazgatása
Közigazgatást kiegészítő szolgáltatás
Járóbeteg ellátás
Fogorvosi szakellátás
Egyéb humán-egészségügyi ellátás
Állategészségügyi ellátás
Szociális ellátás elhelyezés nélkül
Szennyvíz gyűjtése, kezelése
Hulladékgyűjtés, -kezelés
Sportlétesítmény működtetése

- A Hivatalnak szakmai szempontból meghatározott alaptevékenységének
szakfeladat rend szerinti szakfeladat száma és megnevezése:
01403-4
Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás
63121-1
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
75115-3
Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási
tevékenysége
75117-5
Országgyűlési képviselőválasztással kapcsolatos feladatok
végrehajtása
75118-6
Önkormányzati képviselőválasztással kapcsolatos feladatok
végrehajtása
75166-9
Tűzvédelem, katasztrófa-elhárítás
75175-7
Önkormányzati, valamint többcélú kistérségi társulási
intézmények ellátó, kisegítő szolgálatai
75177-9
Szakmai tevékenységet irányító és kisegítő szolgáltatás
75184-5
Város – és községgazdálkodási szolgáltatás
75186-7
Köztemető fenntartási feladatok
75187-8
Közvilágítási feladatok
75192-2
Önkormányzatok
és
többcélú
kistérségi
társulások
elszámolásai
75196-6
Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások feladatra
nem tervezhető elszámolása
75199-9
Finanszírozási műveletek elszámolása
85121-9
Háziorvosi szolgálat
85124-2
Járóbetegek gondozóintézeti ellátása
85128-6
Fogorvosi ellátás
85129-7
Védőnői szolgálat
85191-2
Anya-, gyermek- és csecsemővédelem
85313-6
Gyermek- és ifjúságvédelem feladatai
85331-1
Rendszeres szociális pénzbeli ellátások
85332-2
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások
85334-4
Eseti pénzbeli szociális ellátások
85335-5
Eseti pénzbeli gyermekvédelmi feladatok
90111-6
Szennyvízelvezetés- és kezelés
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90211-3
92601-8
92602-9
93091-0

Települési hulladékok kezelése, köztisztasági tevékenység
Máshová nem sorolt kulturális tevékenység
Máshová nem sorolt sporttevékenység
Fürdő és strandszolgáltatás

b)
- Nem alaptevékenységként ellátandó tevékenységek KSH által kiadott
gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendje szerinti
besorolása:
70.12
Ingatlanforgalmazás
70.20
Ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
72.30
Adatfeldolgozás
74.12
Számviteli, adószakértői tevékenység
- Nem alaptevékenységként ellátandó tevékenységek szakfeladat rend szerinti
szakfeladat száma és megnevezése:
70101-5

Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása”

2.) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 58/2000. számú határozattal
jóváhagyott Alapító Okiratának 10. pontját az alábbiakra m ó d o s í t j a :
„10. A Hivatal feladatvégzési és ellátási kötelezettsége:
A Hivatal feladatvégzési és ellátási kötelezettségét a Képviselőtestület
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/1995.(X.26.) számú rendelet
7. számú függeléke Ásotthalom Község Polgármesteri Hivatalának
Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltak alapján végzi.”
3.) A Képviselő-testület m e g b í z z a a jegyzőt, hogy intézkedjen az 1.) és 2.)
pontban foglalt változások Alapító Okiraton történő átvezetéséről, valamint a
testületi döntés alapján kiegészített alapító okiratot küldje meg a Magyar
Államkincstár Csongrád Megyei Területi Igazgatóságára.
Határidő: azonnal
Felelős: Gárgyán István helyettesítő jegyző
Határozatról értesül:
1.) Petró Ferenc polgármester
2.) Gárgyán István helyettesítő jegyző - általa az osztályvezetők
3.) MÁK Csongrád Megyei Területi Igazgatósága
4.) Irattár

V.

Napirendi pont

A Közoktatási Intézmény Ásotthalmi tagintézményei költségvetésének meghatározása
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Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Írásbeli előterjesztést a jegyzőkönyv 8. számú melléklete tartalmazza)
Petró Ferenc polgármester: A Település-, Vállalkozásfejlesztési és Mezőgazdasági
Bizottság, a Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság valamint az Oktatási Művelődési és
Egészségügyi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, felkéri az elnököket, illetve a
bizottsági tagot, ismertesse a meghozott bizottsági véleményt.
Dobák Sándor TVMB tag: A Bizottság egyetért az írásbeli előterjesztésben
foglaltakkal, és alkalmasnak tartja, hogy azt a Képviselő-testület megvitassa, és
elfogadja.
Polner Frigyesné PTB elnök: A Bizottság egyetért az írásbeli előterjesztésben
foglaltakkal, és alkalmasnak tartja, hogy azt a Képviselő-testület megvitassa, és
elfogadja.
Tóth István OMEB elnök: 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 .
Petró Ferenc polgármester: A konkrét összegek meghatározására a szeptemberi ülésen
kerül sor, amikor a költségvetésünk már az igényelhető normatívákat is tartalmazni fogja
Öttömös községre is kirészletezve, a költségvetési rendelet módosításával.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Petró Ferenc polgármester szavazásra bocsátja az
előterjesztésben foglaltak elfogadását.
A Képviselő-testület 11 igen szavazattal az előterjesztésben foglaltakat elfogadta és
meghozta az alábbi határozatát:
113/2007. (VIII. 03.) KT határozat
Tárgy: A Közoktatási
meghatározása

Intézmény

Ásotthalmi

tagintézményei

költségvetésének

Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzat Képviselőtestülete (továbbiakban: Képviselő-testület)
megtárgyalta Petró Ferenc polgármester tárgyi előterjesztést és a következő határozatot
hozza:
1.) A Képviselő-testület a Kiss Ferenc Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény és Napközi Otthonos Óvoda (a továbbiakban. Közoktatási Intézmény)
ásotthalmi intézményegységeinek - 2007. szeptember 1. és december 31. közötti -
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költségvetését a költségvetési rendeletében elfogadott létszám előirányzatokkal,
illetve bevételi és kiadási előirányzatok szerint időarányosan h a t á r o z z a m e g .
2.) A Képviselő-testület ú g y d ö n t , hogy a Közoktatási Intézményre vonatkozóan a
közoktatási feladatainak ellátására a Magyar Köztársaság 2007. évi
költségvetéséről szóló 2006. évi CXXVII. tv. 3. sz. melléklet 16.11.2. jogcím
alapján támogatást igényel.
3.) A Képviselő-testület ú g y d ö n t , hogy a Közoktatási Intézményfenntartó Társulás
székhely településeként a Közoktatási Intézmény részére - a Magyar Köztársaság
2007. évi költségvetéséről szóló 2006. évi CXXVII. tv. 8. sz. mellékletében foglalt
feltételek teljesítésével - a Homokháti Kistérség Többcélú Társulása által
igényelhető további normatív állami támogatást kíván igénybe venni.
4.) A Képviselő-testület m e g b í z z a a helyettesítő jegyzőt, dr. Hadfiné Böjthe
Gabriella igazgatót és a gazdasági osztályvezetőt, hogy ezen testületi döntés és
Öttömös Község Képviselő-testületének az öttömösi tagintézmények
költségvetésére vonatkozó határozata alapján készítse el a költségvetési rendelet
módosításához a javaslatot.
5.) A Képviselő-testület m e g b í z z a a polgármestert és a helyettesítő jegyzőt, hogy a
további szükséges intézkedéseket tegye meg.
Határidő: azonnal
Felelős:
Petró Ferenc polgármester
Gárgyán István helyettesítő jegyző
Dr. Hadfiné Böjthe Gabriella igazgató
Pipicz Anita gazdasági osztályvezető
Határozatról értesül:
1.) Petró Ferenc polgármester
2.) Gárgyán István helyettesítő jegyző - általa az osztályvezetők
3.) Dr. Hadfiné Böjthe Gabriella igazgató
4.) Irattár

VI.

Napirendi pont

Együttműködési megállapodás elfogadása a Polgármesteri Hivatal és a Közoktatási
Intézmény közötti munkamegosztás rendjéről
Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Írásbeli előterjesztést a jegyzőkönyv 9. számú melléklete tartalmazza)
Petró Ferenc polgármester: A Település-, Vállalkozásfejlesztési és Mezőgazdasági
Bizottság , a Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság valamint az Oktatási Művelődési és
Egészségügyi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, felkéri az elnököket, illetve a
bizottsági tagot, ismertesse a meghozott bizottsági véleményt.
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Dobák Sándor TVMB tag: A Bizottság egyetért az írásbeli előterjesztésben
foglaltakkal, és alkalmasnak tartja, hogy azt a Képviselő-testület megvitassa, és
elfogadja.
Polner Frigyesné PTB elnök: A Bizottság egyetért az írásbeli előterjesztésben
foglaltakkal, és alkalmasnak tartja, hogy azt a Képviselő-testület megvitassa, és
elfogadja.
Tóth István OMEB elnök: 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 .
Petró Ferenc polgármester: Ásotthalom és Öttömös községek Önkormányzatai a pénzügyi
- gazdasági feladatok ellátására Ásotthalom község Polgármesteri Hivatalát jelöli ki. Az
erre vonatkozó a megállapodás-tervezetet az 1. számú mellékletben találhatjuk, melyet
elfogadásra javasol a Képviselő-testület számára.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Petró Ferenc polgármester szavazásra bocsátja az
előterjesztésben foglaltak elfogadását.
A Képviselő-testület 11 igen szavazattal az előterjesztésben foglaltakat elfogadta és
meghozta az alábbi határozatát:
114/2007. (VIII. 03.) KT határozat
Tárgy:

Együttműködési megállapodás elfogadása a Polgármesteri Hivatal és a
Közoktatási Intézmény közötti munkamegosztás rendjéről

Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzat Képviselőtestülete (továbbiakban: Képviselő-testület)
megtárgyalta Petró Ferenc polgármester tárgyi előterjesztést és a következő határozatot
hozza:
1.) A Képviselő-testület e l f o g a d j a a Kiss Ferenc Általános Iskola, Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény és Napközi Otthonos Óvoda 6783 Ásotthalom, Béke
u. 3. mint részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerve és Ásotthalom Község
Polgármesteri Hivatala mint önálló költségvetési szerv közötti munkamegosztás
rendjéről szóló – a határozat mellékletét képező - Együttműködési Megállapodást.
2.) A Képviselő-testület m e g b í z z a a polgármestert és a helyettesítő jegyzőt, hogy a
megállapodás aláírására a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Határidő:

azonnal
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Felelős:

Petró Ferenc polgármester
Gárgyán István helyettesítő jegyző
Dr. Hadfiné Böjthe Gabriella igazgató

Határozatról értesül:
1.) Petró Ferenc polgármester
2.) Gárgyán István helyettesítő jegyző - általa az osztályvezetők
3.) Dr. Hadfiné Böjthe Gabriella igazgató
4.) Irattár

VII.

Napirendi pont

Homokháti
Önkormányzatok
megállapodásának módosítása

Kistérségfejlesztési

Társulása

társulási

Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Írásbeli előterjesztést a jegyzőkönyv 10. számú melléklete tartalmazza)
Petró Ferenc polgármester: A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság megtárgyalta az
előterjesztést, felkéri az elnököt, ismertesse a meghozott bizottsági véleményt.
Polner Frigyesné PTB elnök: A Bizottság egyetért az írásbeli előterjesztésben
foglaltakkal, és alkalmasnak tartja, hogy azt a Képviselő-testület megvitassa, és
elfogadja.
Petró Ferenc polgármester: A ruzsai székhelyű Pénzügyi Ellenőrzési Igazgatási Társulás
2006. december 31-ével, a társulási tagok döntése alapján megszűnt. A települések belső
ellenőrzési feladatát 2007. január 1-től a Homokháti Kistérség Többcélú Társulása saját
feladatellátás keretében biztosítja.
A
Homokháti
Önkormányzatok
Kistérségfejlesztési
Társulásának
társulási
megállapodásának 22/b pontja még akként rendelkezett, hogy a Társulás pénzügyi
ellenőrzését a Társulási Tanács Elnökének felkérésére a ruzsai székhelyű Pénzügyi
Ellenőrzési Igazgatási Társulás látja el.
Tekintettel a ruzsai székhelyű pénzügyi ellenőrzési társulás megszűnésének tényére, ezt a
rendelkezést a jelenlegi állapotnak megfelelően módosítani szükséges.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Petró Ferenc polgármester szavazásra bocsátja az
előterjesztésben foglaltak elfogadását.
A Képviselő-testület 11 igen szavazattal az előterjesztésben foglaltakat elfogadta és
meghozta az alábbi határozatát:
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115/2007.(VIII. 03.) KT határozat
Tárgy:

Homokháti
Önkormányzatok
megállapodásának módosítása

Kistérségfejlesztési

Társulása

társulási

Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselőtestület) megtárgyalta Petró Ferenc polgármester tárgyi előterjesztését és a következő
határozatot hozza:
1.) Ásotthalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megvitatta és
e l f o g a d j a a Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulásának
társulási megállapodásának 22/b pontja módosítását, mely szerint :
„22/b. A Társulás pénzügyi ellenőrzését
-

-

a Társulási Tanács Elnökének felkérésére Ásotthalom,
Bordány, Forráskút, Mórahalom, Öttömös, Pusztamérges,
Ruzsa, Üllés, Zákányszék települések esetében a Homokháti
Kistérség Többcélú Társulása keretében foglalkoztatott belső
ellenőr,
Domaszék, Röszke, Szatymaz és Zsombó települések esetében a
Szegedi Kistérség- és Gazdaságfejlesztési Tanácsadó és
Szolgáltató Kht által megbízott ellenőr látja el.„

2.) Ásotthalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete f e l k é r i Petró
Ferenc polgármestert és Gárgyán István helyettesítő jegyzőt, hogy - a
tagtelepülések egyetértő döntését követően - az egységes szerkezetű
társulási megállapodást aláírja.
Határidő:
kér.
Felelős:

azonnal, a Képviselő-testület a határozat végrehajtásáról külön jelentést nem
Petró Ferenc polgármester
Gárgyán István helyettesítő jegyző

Határozatról értesül:
1.) Petró Ferenc polgármester
2.) Gárgyán István helyettesítő jegyző - általa az osztályvezetők
3.) Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulása - Mórahalom
4.) Irattár

VIII. Napirendi pont
Egy-másért Ifjúsági és Közösségfejlesztő Közhasznú Egyesülettel kötendő szerződés
elfogadása

15

Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Írásbeli előterjesztést a jegyzőkönyv 11. számú melléklete tartalmazza)
Petró Ferenc polgármester: A Település-, Vállalkozásfejlesztési és Mezőgazdasági
Bizottság és a Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, felkéri az
elnököt, illetve a bizottsági tagot, ismertesse a meghozott bizottsági véleményt.
Dobák Sándor TVMB tag: A Bizottság egyetért az írásbeli előterjesztésben
foglaltakkal, és alkalmasnak tartja, hogy azt a Képviselő-testület megvitassa, és
elfogadja.
Polner Frigyesné PTB elnök: A Bizottság egyetért az írásbeli előterjesztésben
foglaltakkal, és alkalmasnak tartja, hogy azt a Képviselő-testület megvitassa, és
elfogadja.
Petró Ferenc polgármester: Az előterjesztés mellékletei részletes ismertetőt tartalmaznak,
javasolja a szerződés megkötését, mert hosszú távú együttműködés biztosítására nyújt
lehetőséget.
Kérdés, hozzászólás:
Dobák Sándor képviselő: A szerződés 3./ pontjában szerepel az összekötőszemély
megjelölése. Kérdése, hogy kijelölésre került e már ez a személy?
Petró Ferenc polgármester: Nincs döntés az összekötő személyeket illetően, de vizsgáljuk
a lehetőségeket, 2-3 ember szükséges a feladatok ellátására.
Dobák Sándor képviselő: A kérdés azért merült fel benne, mert a műsorokat és a
megjelenő híreket úgymond át kellene nézni, azokat a taralmuk alapján felügyelni kellene
egy konkrét, felelős személynek.
Petró Ferenc polgármester: Természetesen ez a tartalomszűrés megoldott lesz, kialakításra
fog kerülni.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Petró Ferenc polgármester szavazásra bocsátja
az előterjesztésben foglaltak elfogadását.
A Képviselő-testület 11 igen szavazattal az előterjesztésben foglaltakat elfogadta és
meghozta az alábbi határozatát:
116/ 2007. (VIII. 03.) KT határozat
Tárgy:

Egy-másért Ifjúsági és Közösségfejlesztő Közhasznú Egyesülettel kötendő
szerződés elfogadása
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Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselőtestület) megtárgyalta Petró Ferenc polgármester tárgyi előterjesztését és a következő
határozatot hozza:
1. A Képviselő-testület h o z z á j á r u l , az Egy-másért Ifjúsági és Közösségfejlesztő
Közhasznú Egyesülettel kötendő szerződés megkötéséhez és m e g b í z z a Petró
Ferenc polgármestert, hogy a mellékletben foglalt s z e r z ő d é s t k ö s s e m e g .
2. A Képviselő-testület m e g b í z z a Gárgyán István helyettesítő jegyzőt, hogy a
szerződésben vállalt összeg kifizetésének b i z t o s í t á s á r a vonatkozó változást
Ásotthalom Község Önkormányzat Képviselő-testületének Ásotthalom Község
Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 2/2007.(II.16.) KT rendeletének
legközelebbi módosításakor v e z e s s e á t .
Határidő: azonnal
Felelős: Petró Ferenc polgármester
Határozatról értesül:
1.) Petró Ferenc polgármester
2.) Gárgyán István helyettesítő jegyző – általa az osztályvezetők
3.) Egy-másért Ifjúsági és Közösségfejlesztő Közhasznú Egyesület – 6782 Mórahalom,
Millenniumi sétány 2.
4.) Irattár

IX.

Napirendi pont

Egyebek
Fackelmann István alpolgármester: Köszönetet mond a Gátsori napok szervezésében és
lebonyolításában résztvevőknek. Szóvá tette, hogy nem minden önkormányzati intézmény
volt jelen a rendezvényen
Dobák Sándor képviselő: Az ásotthalmi monográfiai kiadvány a hónap végére úgy
összeáll tartalmilag, hogy azt már a nyomdai előkészítésre átadhatjuk majd.
A Virágos Ásotthalomért versenyben résztvevők között vannak, akik már többször is
jelentkeztek, ezért kérése, hogy az utolsó három évre visszamenőleg kerüljön kigyűjtésre a
díjazottak névsora.
A fürdő felújítása szépen halad, az épület a jelenlegi követelményeknek megfelelően lesz
felújítva.
Dr. Sümegi Sándor képviselő: Részletes tájékoztatást adott az eboltás helyzetéről és a
szükséges lépések megtételéhez jegyzői segítséget kért.
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Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el Petró Ferenc polgármester a Képviselő-testület
nyílt ülését 10,15 órakor berekeszti.
Kmf.

Petró Ferenc sk.
polgármester

Gárgyán István sk.
helyettesítő jegyző

A jegyzőkönyvet hitelesítette:

Dobák Sándor sk.
képviselő

Rózsa József sk.
képviselő

