KIVONAT
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2010. január 20-án megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből
1/2010. (I.20.) KT határozat
Tárgy: A Képviselő-testület 2010. január 20.i soros, nyílt ülés napirendjének elfogadása és a
jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztása
Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért Petró Ferenc polgármester tárgyi
indítványával és az alábbiak szerint dönt:
I.

A Képviselő-testület a 2010. január 20-i soros, nyílt ülésének napirendjét az alábbiak szerint
állapítja meg:
1.)

Tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről és a végzett
tevékenységről
Előadó: Petró Ferenc polgármester

2.)

Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben
hozott döntésekről
Előadó: Petró Ferenc polgármester

3.)

Jegyzői tájékoztató az Önkormányzat munkáját érintő jogszabályokról és a
Polgármesteri Hivatal munkájáról
Előadó: Dr. Karsai Éva jegyző

4.)

Az Önkormányzat tájékoztatója az aktuális pénzügyi helyzetről
Előadó: Petró Ferenc polgármester

5.)

Ásotthalmi lakosok egészségügyi állapotának felméréséről szóló tájékoztató
megvitatása
Előadó: Petró Ferenc polgármester

6.)

Tájékoztató a gyógyszerellátás helyzetéről
Előadó: Petró Ferenc polgármester

7.)

Beszámoló a Tanyagondnoki Szolgálat 2009. évi munkájáról
Előadó: Petró Ferenc polgármester

8.)

Beszámoló az Önkormányzat által ellátott önkéntes és kötelező feladatok ellátásáról
Előadó: Petró Ferenc polgármester

9.)

A közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött hitelszerződések módosítása
Előadó: Petró Ferenc polgármester

10.) Együttműködési megállapodás kötése a Kissorért Egyesülettel telepített sátortábor
létesítése céljából
Előadó: Petró Ferenc polgármester

11.) Körjegyzőség kialakításáról szóló nyilatkozat
Előadó: Petró Ferenc polgármester
12.) A pénzbeli és természetben nyújtott, valamint a személyes gondoskodást nyújtó
szociális ellátásokról szóló 29/2007.(IX.21.) KT rendelet módosítása
Előadó: Dr. Karsai Éva jegyző
13.) A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 28/2007.(IX.21.) KT rendelet módosítása
Előadó: Dr. Karsai Éva jegyző
14.)

„A volt ÁSOTT-TELSZO Kft. Irodahelyiségének” bérbeadására kiírt új pályázat
elbírálása
Előadó: Petró Ferenc polgármester

15.) A Polgármester jubileumi jutalma
Előadó: Pőcze Levente Ügyrendi Bizottság Elnöke
16.) Rendezési Terv lakossági közszemlére bocsátása
Előadó: Petró Ferenc polgármester
17.) A Polgármesteri Hivatal 2009. évi munkájáról szóló beszámoló
Előadó: Dr. Karsai Éva jegyző
18.) Pályázat benyújtása a Települési Pályázat Előkészítő Alap 2009.évi támogatási
pályázatra
Előadó: Petró Ferenc polgármester
19.) Pályázat benyújtása a Települési Fejlesztési Alap 2009. évi támogatási pályázatára
Előadó: Petró Ferenc polgármester
20.) Bejelentések
21.) Interpellációk
II. A Képviselő-testület a 2010. január 20-i soros, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv hitelesítésére
Rózsa József és Pőcze Levente képviselőket megválasztja.
Határozatról értesül:
1.) Petró Ferenc polgármester
2.) Dr. Karsai Éva jegyző
3.) Irattár
Kmf.
Petró Ferenc sk.
polgármester
Kivonat hiteléül:
Dr. Karsai Éva jegyző megbízásából:
Fődi Józsefné
kulturális, informatikai és koordinációs ügyintéző

Dr. Karsai Éva sk.
jegyző

KIVONAT
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2010. január 20-án megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből
2/2010. (I.20.) KT határozat
Tárgy: Tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről és a végzett tevékenységről
Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület)
megtárgyalta Petró Ferenc polgármester tárgyi előterjesztést és a következő határozatot hozza:
1.) A Képviselő-testület az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről és a végzett
tevékenységről szóló tájékoztatót t u d o m á s u l v e s z i .
A Képviselő-testület a végrehajtásról nem kér értesítést.

Határidő: 2010. január 22.
Felelős: Petró Ferenc polgármester
Határozatról értesül:
1.) Petró Ferenc polgármester
2.) Dr. Karsai Éva jegyző - általa az osztályvezető
3.) Irattár

Kmf.
Petró Ferenc sk.
polgármester
Kivonat hiteléül:

Dr. Karsai Éva jegyző megbízásából:
Fődi Józsefné
kulturális, informatikai és koordinációs ügyintéző

Dr. Karsai Éva sk.
jegyző

KIVONAT
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2010. január 20-án megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből
3/2010.(I.20.) KT határozat
Tárgy:

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

Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) Petró
Ferenc polgármester előterjesztését megtárgyalta és az alábbiak szerint dönt:
1.)

A Képviselő-testület a 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 266, 267, 268, 270, , 271,
274/2009.(XI.26.) KT határozat, 280, 281, 285. 286, 287, 288, 289, 290, 291,
294/2009.(XII.16.) KT határozat végrehajtásáról szóló tájékoztatót e l f o g a d j a .

2.)

A Képviselő-testület a 151, 158/2009.(VI.24.) KT határozat, 211, 216/2009.(IX.9.) KT
határozat, 224, 225/2009.(X.5.) KT határozat, 269/2009.(XI.26.) KT határozat, 277,
282, 292, 298/2009.(XII.16.) KT határozat végrehajtására u t a s í t j a a polgármestert
és m e g b í z z a , hogy a következő soros ülésre számoljon be a végrehajtásáról.

3.)

A Képviselő-testület a Polgármester átruházott hatáskörében hozott döntésekről szóló
jelentését t u d o m á s u l v e s z i .

Határidő:
Felelős:

- a 2.) pont vonatkozásában a következő soros képviselő-testületi ülés
- az 1.) és 3.) pont vonatkozásában 2010. január 22.
Petró Ferenc polgármester

Határozatról értesül:
1. Petró Ferenc polgármester
2. Dr. Karsai Éva jegyző – általa az osztályvezető
3. Irattár
Kmf.
Petró Ferenc sk.
polgármester
Kivonat hiteléül:

Dr. Karsai Éva jegyző megbízásából:
Fődi Józsefné
kulturális, informatikai és koordinációs ügyintéző

Dr. Karsai Éva sk.
jegyző

KIVONAT
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2010. január 20-án megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből
4/2010. (I. 20.) KT határozat
Tárgy: Jegyzői tájékoztató az Önkormányzat munkáját érintő jogszabályokról és a Polgármesteri
Hivatal munkájáról
Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület)
megtárgyalta Dr. Karsai Éva jegyző 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 Önkormányzat munkáját érintő
jogszabályokról és a Polgármesteri Hivatal munkájáról szóló jegyzői tájékoztatót.

A Képviselő-testület a határozat végrehajtásáról nem kér jelentést.

Határidő: 2009. január 22.
Felelős:
Dr. Karsai Éva jegyző
Határozatról értesül:
1.) Petró Ferenc polgármester
2.) Dr. Karsai Éva jegyző – általa az osztályvezető
3.) Irattár
Kmf.
Petró Ferenc sk.
polgármester
Kivonat hiteléül:

Dr. Karsai Éva jegyző megbízásából:
Fődi Józsefné
kulturális, informatikai és koordinációs ügyintéző

Dr. Karsai Éva sk.
jegyző

KIVONAT
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2010. január 20-án megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből
5/2010. (I.20.) KT határozat
Tárgy: Az Önkormányzat tájékoztatója az aktuális pénzügyi helyzetről
Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület)
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 Önkormányzat aktuális pénzügyi
helyzetéről szóló tájékoztatót.
A Képviselő-testület a határozat végrehajtásáról nem kér jelentést.

Határidő: 2010. január 22.
Felelős: Petró Ferenc polgármester
Határozatról értesül:
1.) Petró Ferenc polgármester
2.) Dr. Karsai Éva jegyző, általa osztályvezető
3.) Gajdánné Szatmári Mária könyvvizsgáló
4.) Irattár
Kmf.
Petró Ferenc sk.
polgármester
Kivonat hiteléül:

Dr. Karsai Éva jegyző megbízásából:
Fődi Józsefné
kulturális, informatikai és koordinációs ügyintéző

Dr. Karsai Éva sk.
jegyző

KIVONAT
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2010. január 20-án megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből
6/2010. (I.20.) KT határozat
Tárgy: Ásotthalmi lakosok egészségügyi állapotának felméréséről szóló tájékoztató megvitatása
Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület)
megtárgyalta Petró Ferenc polgármester tárgyi előterjesztést és a következő határozatot hozza:
1.) A Képviselő-testület az ásotthalmi lakosok egészségügyi állapotának felméréséről szóló
tájékoztatót t u d o m á s u l v e s z i .
A Képviselő-testület a végrehajtásról nem kér értesítést.

Határidő: 2010. január 22.
Felelős: Petró Ferenc polgármester
Határozatról értesül:
1.) Petró Ferenc polgármester
2.) Dr. Karsai Éva jegyző - általa az osztályvezető
3.) Dr. Schemmel Ágnes háziorvos
4.) Dr. Delgado Jorge háziorvos
5.) Dr. Herczeg István háziorvos
6.) Dr. Pályi Ákos fogorvos
7.) Dr. Pályi Ákosné vezető védőnő
8.) Irattár
Kmf.
Petró Ferenc sk.
polgármester
Kivonat hiteléül:

Dr. Karsai Éva jegyző megbízásából:
Fődi Józsefné
kulturális, informatikai és koordinációs ügyintéző

Dr. Karsai Éva sk.
jegyző

KIVONAT
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2010. január 20-án megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből
7/2010. (I.20.) KT határozat
Tárgy: Tájékoztató a gyógyszerellátás helyzetéről
Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület)
megtárgyalta Petró Ferenc polgármester tárgyi előterjesztést és a következő határozatot hozza:
1.) A Képviselő-testület a gyógyszerellátás helyzetéről szóló tájékoztatót t u d o m á s u l
veszi.
A Képviselő-testület a végrehajtásról nem kér értesítést.

Határidő: 2010. január 22.
Felelős: Petró Ferenc polgármester
Határozatról értesül:
1.) Petró Ferenc polgármester
2.) Dr. Karsai Éva jegyző - általa az osztályvezető
3.) Dr. Herczegné Jagosits Emese gyógyszertár vezető
4.) Irattár
Kmf.
Petró Ferenc sk.
polgármester
Kivonat hiteléül:

Dr. Karsai Éva jegyző megbízásából:
Fődi Józsefné
kulturális, informatikai és koordinációs ügyintéző

Dr. Karsai Éva sk.
jegyző

KIVONAT
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2010. január 20-án megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből
8/2010.(I. 20.) KT határozat
Tárgy: Beszámoló a Tanyagondnoki Szolgálat 2009. évi munkájáról
Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület)
megtárgyalta Petró Ferenc polgármester tárgyi előterjesztését és a következő határozatot hozza:
1) A Képviselő-testület m e g á l l a p í t j a , hogy a Tanyagondnoki Szolgálat munkájáról szóló
– a határozat mellékletét képező - beszámoló a Szakmai Programban leírtakkal összhangban
van, a szakmai és a törvényességi előírásoknak megfelel, a Szolgálat által ellátott
tevékenység a település lakosságának és az ellátottaknak az érdekeit szolgálja, ezért azt
jóváhagyja.
A Képviselő-testület a határozat végrehajtásáról nem kér jelentést.
Határidő: 2010. január 22.
Felelős: Petró Ferenc polgármester
Határozatról értesül:
1.) Petró Ferenc polgármester – általa a tanyagondnokok
2.) Dr. Karsai Éva jegyző – általa az osztályvezető
4.) Irattár
Kmf.
Petró Ferenc sk.
polgármester
Kivonat hiteléül:

Dr. Karsai Éva jegyző megbízásából:
Fődi Józsefné
kulturális, informatikai és koordinációs ügyintéző

Dr. Karsai Éva sk.
jegyző

8/2010.(I. 20.) KT határozat melléklete

Beszámoló
a Tanyagondnoki Szolgálat
2009. évben folyó szakmai munkáról

Az 1993. évi III. törvény 92/B. § (1) bekezdés d) pontja alapján „A személyes
gondoskodást nyújtó szociális intézmény állami fenntartója ellenőrzi és évente egy
alkalommal értékeli a szakmai munka eredményességét.”
A törvényi szabályozásnak megfelelően elkészítettük a Tanyagondnoki Szolgálat
beszámolóját és az ebben részletesen bemutatottak alapján adunk számot a Tisztelt
Képviselő-testületnek a 2009. évben végzett szakmai munkáról.
A Szolgálat működését meghatározó főbb jogszabályok:
- 1993. évi III. tv. A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról
- 188/1999. (XII. 16.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális
intézmény és a falugondnoki szolgálat működésének engedélyezéséről, továbbá a
szociális vállalkozás engedélyezéséről.
- 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális
ellátások térítési díjáról.
- 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális
intézmények szakmai feladatairól és működési feltételeiről.
- 9/1999. (XI. 24.) SZCSM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális
ellátások igénybevételéről
- 8/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet a személyes gondoskodást végző személyek
adatainak működési nyilvántartásáról.
- 9/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet a személyes gondoskodást végző személyek
továbbképzéséről és a szociális szakvizsgákról.
- Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének a pénzbeli és
természetben nyújtott szolgáltatásokról szóló 29/2007. (IX. 21.). rendelete.
- Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének Ásotthalom Község
Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről szóló 5/2009.(II.13.) rendelete.
Alapszolgáltatási feladat:
853 244 Tanyagondnoki szolgálat
Működése 5 fővel 5 körzetre engedélyezett, határozatlan időre. Működési engedély
száma: 13202/2009.
A Tanyagondnoki Szolgálat bevezetése a településen 1989-re tehető. Kezdetben a
Polgármesteri Hivatalhoz, közvetlenül a Polgármesterhez volt rendelve, majd 2003
januárjától Ásotthalom Község fenntartásában működő Gondozási Központ
szakfeladataként működött, és az eleinte 1 szolgálat az évek alatt 5 szolgálatra nőtt és így
került át újra az 5 Tanyagondnoki szolgálat 2009. 01.01-től Ásotthalom Község
Önkormányzatának Polgármesteri Hivatalához újra a Polgármester közvetlen irányítása alá.
A tanyagondnokok rendelkeznek a jogszabály által előírt képesítéssel, Ásotthalmon az
alábbi megoszlás szerint látják el a körzeteikben a feladataikat:
Körzet
megnevezés
e
I. Körzet

Tanyagondnok
neve

Gépjármű
típusa

Pipicz Imre

Toyota
6 személyes
ICJ-174

Ellátotti
körzet

Külterület
megnevezése

I. Kerület egészében
(388 fő) IX. Kerület egészében
X. Kerület egészében

Bálint László

Volkswagen
9 személyes
KFA-802

II. kerület egészében
(366 fő) III. kerület egészében
IV. kerület 371-ig.

Rózsa Antalné

Níva
5 személyes
IYK-083

(400 fő) IV. Kerület 372-től

II. körzet

III. Körzet

Gál József

Níva
5 személyes
IYK-084

IV. Körzet

Nyerges Istvánné
V. Körzet

Peugeot
8 személyes
GLM-865

(400 fő)

V. Kerület egészében
VI. Kerület egészében
VII. Kerület 1083-ig
VII. Kerület 1084-től

(377 fő) VIII. Kerület

egészében
Az IVECO Daily 50 C 22 személyes midibusz Ásotthalom Község egész területén a
felmerülő igényekhez mérten szolgálja a lakosságot 2009. június hónaptól kezdődően.
2008. április 29. napján pályázat lett beadva (a Gondozási Központ készítette el)
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz tanyagondnoki gépjármű cseréjére
vonatkozóan. A pályázatunk nyert, így a pályázatban megjelölt IVECO Daily 50C 15 V
típusú 20 fő szállítására alkalmas midibusszal gazdagodott a Tanyagondnoki Szolgálatunk
2009. június 05-én. A busz bruttó értéke: 13.075.200.-Ft, melynek nettó értéke:
10.896.000.-Ft, melyből 10.149.200.-Ft támogatást kaptunk. A busz nagy segítséget nyújt
azóta is a felmerülő szállítási igények kielégítésére. A Tanyagondnoki busz pályáztatásával
kapcsolatos dokumentációs anyagot, illetve a gépjármű fizikai állapotát, felszereltségét
2009. szeptember 25-én helyszíni ellenőrzés keretében ellenőrizte le a Mezőgazdasági és
Vidékfejlesztési Hivatal. Az ellenőrzés során hiányosságot, szabálytalanságot nem
tapasztaltak.

A Tanyagondnokok telefonos elérhetőségei:

Név

Munkakör/Szakképesítés

Telefonos elérhetőség

Bálint László

tanyagondnok

06-20/512-5464

Pipicz Imre

tanyagondnok

06-20/221-0006

Gál József

tanyagondnok

06-20/488-8314

Nyerges Istvánné

tanyagondnok

06-20/220-8945

Rózsa Antalné

tanyagondnok

06-20/485-5052

A tanyagondnoki szolgáltatás célja:
o a külterületen élő egyének és családok a tanyai létből fakadó hátrányok enyhítése,
segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatásokhoz, egyes alapellátásokhoz való hozzájutás
biztosítása.
o továbbá a külterületen élők szükségleteinek kielégítése az esélyegyenlőség
biztosításával, településünkön a nyilvántartásba vett ellátottak száma: 45 fő, továbbá 40
fő részére heti három alkalommal bolti bevásárlást szállítunk ki külterületre Halastelek, Gátsor, heti 2 napon – Kissor lakossága számára.
o Homokháti Szociális Központ Ásotthalmi Tagintézmény családsegítő és gyermekjóléti
szolgálat szállítása problémás helyekre.
o Tízórai, ebéd és uzsonna szállítása az iskolába.
o Kapcsolattartás: házi orvosokkal, Művelődési Házzal, Tele-házzal, Ifjúsági
Egyesülettel, Népdalkörrel, Nyugdíjas Klubbal, Tömegsport Egyesülettel, Védőnői
Szolgálattal, a HKTT Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központ Ásotthalmi
Tagintézményének Idősek Otthonában dolgozó kollégákkal és lakókkal, Homokháti
Szociális Központ Ásotthalmi Tagintézmény minden szakfeladatával, Vöröskereszttel,
Máltai Szeretet Szolgálattal.
Átlagosan az ellátottak száma egy-egy tanyagondnokra vetítve 15-16 fő.
A rendszeres ellátás igénybevétele helyi sajátosságként kérelem alapján történik a háziorvos
javaslatával, mely szükség szerint napi, vagy heti rendszeres ellátást takar. A kérelem útján
ellátásba vett egyénekkel „Megállapodást” kötünk a konkrétan előre meghatározható típusú
feladatok ellátására. Azonban nagyon sok esetben nem rendszeres az ellátás, ilyenkor
szóbeli megállapodás alapján látjuk el a ránk bízott feladatot, amelyek 1-1 segítséget
kérő/elfogadó részéről havi, vagy évi 1-1 alkalmat takarnak.
A nagy távolságok, és a külterületi lakosok nagy száma miatt öt működő szolgálat tudja
csak maradéktalanul ellátni feladatát.
Az előző években már jól bevált rendszer szerint hetente háromszor (Hétfő – Szerda –
Pénteki napokon) Gátsoron és Halasteleken, Kissoron két napon (kedd-csütörtök)
segítettünk be a bevásárlás elvégzésében „mozgó bolt” működtetésével. Megrendelésre
alapvető élelmiszerek, gyógyszer, gázpalack csere, vetőmag, táp, tüzelő kiszállítása, de
számtalanszor csekken történő befizetések, villanyszámla, szemétdíj befizetés, vagy egyéb
ügyintézés volt a feladatunk.
Szeles, viharos időjárás esetén lakossági kérésre több alkalommal jelentettünk külterületi
hálózati hibát a DÉMÁSZ felé.
A tanyagondnoki tevékenység gyakran igényel túlórát, sőt 24 órás szolgálatot. A hétvégén,
ünnepnapokon és a késő délutáni órákban végzett munka is igen gyakori. A jelzőrendszeres
házi segítségnyújtásban is részt vesz 3 fő tanyagondnok az általuk vezetett gépkocsik
használatával.
A fenntartó jóváhagyásával szállítottunk általános iskolás és óvodás gyerekeket sport és
egyéb rendezvényekre. A Tömegsport Egyesület tagjainak a versenyre való eljutásában is

szerepet vállalunk. Több alkalommal szállítottuk az Asszony Kórus és a Borostyán
Nyugdíjasklub nyugdíjasait is. A település szintű rendezvények megszervezése során is
számíthattak a szolgálatra (hangosítás kiszállításában, vendégszereplők, előadók
szállításában, stb.)
Az intézményünk egyes szakfeladatain ellátott emberek szállítását is ellátják, pl.:
egészségügyi, ill. egyéb szolgáltatáshoz való hozzájutás biztosítása során, kulturális
rendezvényekre eljutás biztosításával stb.
A Támogató szolgálat által ellátottak közül is igénybe veszik a tanyagondnoki gépkocsikat,
hiszen előfordul, hogy nem győzi a 8 fős FORD gépkocsi a szállítást, különösen a
szakellátás által a Mozgáskorlátozott Egyesület Ásotthalmi csoportjával közösen szervezett
programok során.
A házi gondozók csak a tanyagondnokok és az általuk vezetett gépkocsik segítségével
tudják ellátni feladatukat, hiszen az Ő rendelkezésükre nem áll külön gépkocsi. Ezen kívül
a családsegítő szolgálat és a gyermekjóléti szolgálat családgondozóit is a tanyagondnokok
szállítják ki területre rendszeresen.
Az HKTT Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központ Ásotthalmi Tagintézményének
által biztosított szolgáltatások mindegyike esetében a tanyán élő ellátásban levőkhöz és az
ebéd kiszállításában is folyamatosan részt vesznek a tanyagondnokok.
A HKTT Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központ Ásotthalmi Tagintézményének
szolgáltatásai között kialakított „belső jelzőrendszer” tagjaival napi kapcsolatban vannak a
tanyagondnokok.
Az ellátás tehát egyrészt közvetlen segítségnyújtásból, másrészt pedig meglévő
szolgáltatásokhoz való hozzájutás megszervezéséből áll.
Igénybevétele ingyenes, azonban csak olyan esetekben biztosítható, ha a felmerült
probléma más módon (pl. saját gépjárművel, család bevonásával, stb.) nem oldható meg.

ELLENŐRZÉSEK:
A Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló 2006. évi CXXVII. törvény ( a
továbbiakban: 2007. évi Kvtv.) 3. számú melléklete alapján 2007. évben igénybevett, és a
Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX. törvény
(továbbiakban: 2008. évi Kvtv.) 3. számú melléklete alapján 2008. évben igénybevett az
önkormányzatokat megillető normatív hozzájárulások és támogatások elszámolása alapjául
szolgáló adatok megalapozottságának vizsgálatára került sor 2009. szeptember 28-tól 2009.
október 2-ig. A felülvizsgálatot a Magyar Államkincstár Dél-alföldi Regionális
Igazgatósága végezte a volt Gondozási Központ által ellátott összes szakfeladataira
vonatkozóan – így a tanyagondnoki szolgálat esetében is.
A Tanyagondnoki Szolgálat feladat ellátását, működését az ellenőrzés rendben találta,
hiányosságokat nem állapítottak meg.

Kimutatás a Tanyagondnoki gépkocsik által futott km-ekről
2009. január 01-től 2009. december 31-ig.

Gépjármű: Volkswagen

Toyota

Niva

Peugeot

Niva

Iveco Daily
midibusz

Havi futott
km összesen:

Forgalmi
rendszám

KFA-802

ICJ-174

IYK-084

GLM-865

IYK-083

LMM-548

január

1 845

1 500

720

1 218

556

-

5 839

február

2 665

1 508

845

1 416

860

-

7 294

március

2 715

2 107

1 035

1 360

261

-

7 478

április

2 760

1 641

910

821

485

-

6 617

május

3 208

2 513

1 360

1 429

550

-

9 060

június

2 892

3 047

1 570

1 336

463

-

9 308

július

2 295

1 684

1 570

1 899

382

2037

9 867

augusztus

4 365

1 670

1 000

1 573

248

2434

11 290

szeptember

2 245

1 860

1 175

1 340

626

1025

8 271

október

2 145

1 455

1 235

1 174

485

640

7 134

november

2 320

1 645

1 245

1 047

160

487

6 904

december

2 685

1 610

925

872

339

692

7 123

Összesen:

32 140

22 240

13 590

15 485

5 415

7 315

96 185

Hónap:

Szervizköltség
Volkswagen KFA-802
Dátum

Javítási tevékenység

Javítás nettó költsége

szerviz

61.759.-

szerviz

11.586.-

szerviz

13.424.-

szerviz

1.208.-

2009. 01.07.
2009. 01.07.
2009. 02.26.
2009. 02.26.

alkatrész

4.250.-

alkatrész

708.-

Szélvédő matrica

2.287.-

Gumiabroncs csere

6.000.-

szerviz

237.683.-

gumijavítás

2.500.-

2009. 02.26.
2009. 03.04.
2009. 03.18.
2009. 04.17.
2009. 07.03.
2009. 10.12.
Összesen felmerült nettó
költség:

341.405.-

Toyota ICJ-174
Dátum

Javítási tevékenység

Javítás nettó költsége

autóalkatrész

708.-

szerviz

1.250.-

Környezetvédelmi zöldkártya

34.030.-

Környezetvédelmi zöldkártya

1.180.-

Szerviz

75.111.-

2009. 03.04.
2009. 04.08.
2009. 05.20.
2009. 05.20.
2009. 06.04.
ajtókilincs
2009. 07.23.
Összesen felmerült nettó
költség:

16.150.128.429.-

Niva IYK-084
Dátum

Javítási tevékenység

Javítás nettó költsége

szervíz

1.083.-

szerviz

833.-

2009. 01.30.
2009. 01.30.
gumiszerelés

2.500.-

javítás

22.719.-

javítás

17.614.-

2009. 01.30.
2009. 02.16.
2009. 02.16.
autóalkatrész
2009. 03.04

708.-

javítás

18.958.-

javítás

4.750.-

2009. 05.12.
2009. 06.18.
Összesen felmerült nettó
költség:

69.165.-

Peugeot GLM-865
Dátum

Javítási tevékenység

Javítás nettó költsége

javítás

33.155.-

kilincs

2.083.-

autóalkatrész

2.167.-

javítás

41.421.-

Fék javítás

4.640.-

2009. 02.05.
2009. 03.24.
2009. 03.25.
2009. 04.16.
2009. 09.21.
Összesen felmerült nettó
költség:

83.466.-

Niva IYK-083
Dátum
2009. 10.01.
Összesen felmerült nettó
költség:

Javítási tevékenység

Javítás nettó költsége

szervíz

54.240.54.240.-

Továbbképzésekről:
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92/D. §
szabályozza a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzésére vonatkozó
törvényi előírásokat. A továbbképzésre vonatkozó részletes szabályokat, a személyes
gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról szóló 9/2000.
(VIII. 4.) SzCsM rendelet (továbbiakban: rendelet) tartalmazza. A munkáltató a rendelet 15.
§-a szerint köteles továbbképzési tervet készíteni, melynek célja, hogy a továbbképzési
ciklus végére minden dolgozó teljesítse a továbbképzési kötelezettségét. Minden szakképzett
dolgozó számára kötelező teljesíteni a továbbképzésre vonatkozó kötelezettségét, a
munkáltatóval történt egyeztetés alapján részt venni az akkreditált továbbképzéseken. A
továbbképzési időszak tanyagondnokonként 5 év.
A továbbképzésre kötelezettnek egy továbbképzési időszak alatt 60 továbbképzési pontot
kell megszerezni.

Továbbképzési pontok az akkreditált szociális továbbképzési programokon való részvétellel
szerezhetők. Ilyen programok az alábbiak: tanfolyam jelölése (T), szakmai
személyiségfejlesztés jelölése (S), szakmai tanácskozás jelölése (K), hazai vagy külföldi
tanulmányút jelölése (U), szakmai műhely jelölése (M).
A kötelezettség csak abban az esetben teljesített, ha az elvégzett továbbképzések között
legalább egy továbbképzés céljából szervezett tanfolyam is szerepel. A továbbképzéseken
való részvétel a továbbképzési és szakvizsga normatíva alapján biztosított részben. Ugyan
is az 1 főre járó 9 400 Ft normatíva töredéke annak amit a dolgozók részére a képzésre,
útiköltségre és a kreditek teljesítésekor az 1 havi juttatás kifizetése megkíván.
2009-es évben a Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesülete akkreditált felnőttképző
Intézmény által indított és szervezett, a Felnőttképzési Akkreditáló Testület ás az Országos
Szociális és Gyermekvédelmi Továbbképzési és Szakvizsga Bizottság által minősített
„Segítség a segítőknek” – szakmai konferencián mind az 5 fő tanyagondnokunk vett részt
és szerzett 8-8 kredit pontot tanyagondnokonként. Ez megfelel a továbbképzési terv által
rögzített továbbképzési kalkulációnak.
Összegzés:
2009. január 1 napjától az Ásotthalmi Gondozási Központ a Homokháti Kistérség Többcélú
Társulása Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központ (HKTT) Ásotthalmi
tagintézményeként működik tovább. A Tanyagondnoki Szolgálat 2009. január 1. napjától
már nem tartozik a HKTT intézményének feladat ellátási körébe, Önkormányzatunk önálló
szakfeladatán működik tovább a Szolgálat, ám szoros együttműködésben az Ásotthalmi
tagintézménnyel. 2009-es évben is a szakmai jogszabályoknak való megfelelés és a
lakossági igények, szociális, mentális szükségletek előtérbe helyezésével igyekezett ellátni
a feladatát a Tanyagondnoki Szolgálat.

Ásotthalom, 2010. január 5.
Petró Ferenc
polgármester

KIVONAT
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2010. január 20-án megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből
9/2010. (I.20.) KT határozat
Tárgy: Beszámoló az Önkormányzat által ellátott önkéntes és kötelező feladatok ellátásáról
Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület)
megtárgyalta Petró Ferenc polgármester tárgyi előterjesztését és a következő határozatot hozza:
1) A Képviselő-testület az Önkormányzat által ellátott önkéntes és kötelező feladatok
ellátásáról szóló beszámolót elfogadja.
Határidő: 2010. január 22.
Felelős: Petró Ferenc polgármester
Dr. Karsai Éva jegyző
A Képviselő-testület a határozat végrehajtásáról nem kér jelentést.

Határozatról értesülnek:
1.) Petró Ferenc polgármester
2.) Dr. Karsai Éva jegyző általa az osztályvezető
3.) Irattár
Kmf.
Petró Ferenc sk.
polgármester
Kivonat hiteléül:

Dr. Karsai Éva jegyző megbízásából:
Fődi Józsefné
kulturális, informatikai és koordinációs ügyintéző

Dr. Karsai Éva sk.
jegyző

KIVONAT
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2010. január 20-án megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből
10/2010.(I.20.) KT határozat
Tárgy: Együttműködési megállapodás kötése a Kissorért Egyesülettel telepített sátortábor létesítése
céljából
Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület)
megtárgyalta Petró Ferenc polgármester tárgyi előterjesztést és a következő határozatot hozza:
1.) A Képviselő-testület a Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. és a
Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. jóváhagyását követően e l f o g a d j a , az Ásotthalom –
Kissorért Egyesülettel kötendő – a határozat mellékletét képező – Együttműködési
Megállapodást annak érdekében, hogy a civil szervezet pályázatot tudjon benyújtani
telepített sátortábor létesítésére az Ásotthalom belterület 454 hrsz-ú ingatlanon a
160/2009. (XI. 19.) számú, az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból a
turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről c.
FVM rendeletben foglalt kiírásra.
2.) A Képviselő-testület m e g b í z z a a polgármestert a szükséges további intézkedések
megtételével.
Határidő: 2010. január 22.
Felelős: Petró Ferenc polgármester
Határozatról értesül:
1.) Petró Ferenc polgármester
2.) Dr. Karsai Éva jegyző - általa az osztályvezető
3.) Ásotthalom – Kissorért Egyesület 6783 Ásotthalom, IV. kerület 365.
4.) Irattár
Kmf.
Petró Ferenc sk.
polgármester
Kivonat hiteléül:

Dr. Karsai Éva jegyző megbízásából:
Fődi Józsefné
kulturális, informatikai és koordinációs ügyintéző

Dr. Karsai Éva sk.
jegyző

10/2010. (I.20.) KT határozat melléklete

Együttműködési megállapodás
amely létrejött egyrészről Ásotthalom Község Önkormányzata /továbbiakban:
Önkormányzat/ (képviseli: Petró Ferenc polgármester, 6783 Ásotthalom, Szent István tér
1.), másrészről az Ásotthalom - Kissorért Egyesület /továbbiakban: Egyesület/ (képviseli:
Túrú Tibor az Egyesület Elnöke, 6783 Ásotthalom, IV. kerület 365.) között az alábbi
feltételekkel:
1) Az Egyesület az Ásotthalmi Strandfürdő (belterület 454 hrsz.) területén „Telepített
sátortábor kialakítása” címmel pályázatott nyújt be 160/2009. (XI. 19.) számú, az
Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek
ösztönzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről c. FVM rendeletben
foglalt kiírásra.
2) Az Önkormányzat nyertes pályázat esetén hozzájárul, ahhoz hogy a kizárólagos
tulajdonát képező Strandfürdő területén (Ásotthalom, belterület 454 hrsz), az
Egyesület a beruházást megvalósíthassa, továbbá az Önkormányzat biztosítja, hogy
a projekt zárásától számított 5 évig a pályázatban meghatározott célú intézményként
működhet tovább az Ásotthalom belterület 454 hrsz-ú ingatlan. A pályázat
megvalósítása nem érinti az ingatlan jelenlegi hasznosítási formáját, azaz az
Önkormányzat a telepített sátortábor kialakítása mellett az Ásotthalom belterület
454 hrsz-ú ingatlant továbbra is Strandfürdőként fogja üzemeltetni.
3) Az Önkormányzat az 1) pontban meghatározott pályázat megvalósításához pénzügyi
fedezetet nem biztosít, a sátortábor későbbi üzemeltetése kapcsán felmerülő
költségeket azonban az Önkormányzat fedezi.
4) Az Egyesület a pályázat alakulásáról folyamatosan tájékoztatja Ásotthalom község
Önkormányzata Képviselő-testületét.
5) A megállapodás mellékletét képezi a Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség
Nonprofit Kft. és a Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. jóváhagyása.
6) A megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a PTK vonatkozó rendelkezései
az irányadóak.
Jelen megállapodás 6 db eredeti példányban készült, melyből minden szerződő és
ellenjegyző fél 2-2 eredeti példányt kap.
Jelen megállapodást a szerződő felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal
mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják alá.
Ásotthalom, 2010. _______
Petró Ferenc
polgármester

Túrú Tibor
Egyesület Elnöke

KIVONAT
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2010. január 20-án megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből
11/2010.(I.20.) KT határozat
Tárgy: Körjegyzőség kialakításáról szóló nyilatkozat
Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület)
megtárgyalta Petró Ferenc polgármester tárgyi előterjesztést és a következő határozatot hozza:
1.) Ötttömös Község Polgármesterének megkeresésére Ásotthalom Község Önkormányzata
Képviselő-testülete nyilatkozik arra vonatkozóan, hogy Öttömös Község
Önkormányzatával n e m k í v á n körjegyzőséget alakítani.
Határidő: 2010. január 22.
Felelős: Petró Ferenc polgármester
Határozatról értesül:
1.) Petró Ferenc polgármester
2.) Dr. Karsai Éva jegyző - általa az osztályvezető
3.) Bata Ferenc Öttömös Község polgármestere
4.) Irattár
Kmf.
Petró Ferenc sk.
polgármester
Kivonat hiteléül:

Dr. Karsai Éva jegyző megbízásából:
Fődi Józsefné
kulturális, informatikai és koordinációs ügyintéző

Dr. Karsai Éva sk.
jegyző

KIVONAT
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2010. január 20-án megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből
12/2010.(I.20.) KT határozat
Tárgy:

„A volt ÁSOTT-TELSZO Kft. Irodahelyiségének” bérbeadására kiírt újabb pályázat
elbírálása
Határozat

Ásotthalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban Képviselő-testület)
megtárgyalta a tárgyi előterjesztést és a következő határozatot hozza:
1.) A Képviselő-testület megállapítja, hogy „a volt ÁSOTT-TELSZO Kft. Irodahelyiségének”
bérbeadására kiírt pályázatra a pályázati kiírásban megjelölt határidőig ajánlat n e m
került benyújtásra.
2.) A Képviselő-testület úgy dönt, hogy „a volt ÁSOTT-TELSZO Kft. Irodahelyiségének”
bérbeadására kiírt p á l y á z a t o t e r e d m é n y t e l e n n e k n y i l v á n í t j a .
3.) A

Képviselő-testület úgy dönt, hogy „a volt ÁSOTT-TELSZO Kft.
Irodahelyiségét” bérbe adja 2010. február 1.-től 2010. április 30-ig az Ásotthalmi
Tömegsport Egyesület Testépítő Szakosztálya részére 8.000,-Ft/hó bérleti díjért
(amely bérleti díj tartalmazza a felmerülő rezsi és egyéb költségeket).

4.) A Képviselő-testület m e g b í z z a Petró Ferenc polgármestert, hogy a szükséges további
intézkedéseket tegye meg.
Határidő: 2010. január 22. illetve 2010. február 01.
Felelős: Petró Ferenc polgármester
Határozatról értesül:
1.)Petró Ferenc polgármester
2.)Dr. Karsai Éva jegyző – általa az osztályvezető
3.) Ásotthalmi Tömegsport Egyesület Testépítő Szakosztálya
4.) Irattár
Kmf.
Petró Ferenc sk.
polgármester
Kivonat hiteléül:
Dr. Karsai Éva jegyző megbízásából:
Fődi Józsefné
kulturális, informatikai és koordinációs ügyintéző

Dr. Karsai Éva sk.
jegyző

KIVONAT
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2010. január 20-án megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből
13/ 2010.(I.20.) KT határozat
Tárgy: A Polgármester jubileumi jutalma
Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület)
megtárgyalta az Ügyrendi Bizottság előterjesztését a polgármester jutalmának megállapítására
vonatkozóan, és a következő határozatot hozza:
1.) A Képviselő-testület úgy dönt, hogy P e t r ó F e r e n c (an.: Zubreczki Erzsébet, szül:
Gyula, 1955.05.05., lakcím: 6783 Ásotthalom, Kinizsi u. 9.) p o l g á r m e s t e r n e k 25.
éves közszolgálati jogviszonyban töltött idő elismeréséül – a polgármesteri tisztség
ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994.
évi LXIV. tv. 13.§ (1) bekezdése és a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII.
törvény 49/E. § (3) és 72. §. (3) bekezdései alapján - két havi illetménynek megfelelő
összeget, azaz 773.000 forint j u b i l e u m i j u t a l m a t á l l a p í t m e g , mivel a
polgármester 1998. október hó 18. napjától áll foglalkoztatási jogviszonyban, és a jelenlegi
illetve ezt megelőző jogviszonyai alapján 2009. december hó 31. napjáig 25 év 1 hónap 25
nap időtartamú közszolgálati jogviszonyra tett szert.
2.) A Képviselőtestület m e g b í z z a a jegyzőt, hogy az 1.) pontban foglaltaknak megfelelően
a jutalom kifizetésére vonatkozó intézkedést tegye meg és az Önkormányzat 2010. évi
költségvetési rendeletének készítésekor biztosítsa az 1.) pontban meghatározott összeget.
Határidő: 2010. január 22.
Felelős: Dr. Karsai Éva jegyző
Határozatról értesül:
1. Petró Ferenc polgármester
2. Pőcze Levnete Ügyrendi Bizottság Elnöke
3. Dr. Karsai Éva jegyző – általa az osztályvezető
4. Irattár
Kmf.
Fackelmann István sk.
alpolgármester
Kivonat hiteléül:
Dr. Karsai Éva jegyző megbízásából:
Fődi Józsefné
kulturális, informatikai és koordinációs ügyintéző

Dr. Karsai Éva sk.
jegyző

KIVONAT
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2010. január 20-án megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből
14/2010.(I.20.) KT határozat
Tárgy: Rendezési terv lakossági közszemlére bocsátása
Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület)
megtárgyalta Petró Ferenc polgármester tárgyi előterjesztést és a következő határozatot hozza:
1.) A Képviselő-testület j ó v á h a g y j a az előterjesztés mellékletét képező tervanyagot azzal,

hogy a Szabadság utcától északra fekvő fóliagazdálkodásra használt terület
szabályozása ne változzon a jelenleg hatályos tervhez képest, illetve az Mt tanyás
övezetben bármely 6.000 m2 alatti faliszámos telek beépíthetőségét 5%-ig
kérelmezni kell az állami főépítésztől. Bármely telken fát, cserjét, bokrot a
szomszédos, nem közterületi telek határához legalább az alábbi lista szerinti távolságra
kell ültetni:
1. 2 m-nél magasabbra nem növő cserje, bokor, szőlő, sövény, díszfa 1,00 m
2. 3 m-nél magasabbra nem növő minden egyéb bokor és díszfa 2,00 m
3. 4 m-nél magasabbra növő fa 3,00 m
4. 6 m-nél magasabbra növő fa 6.00 m.
2.) A Képviselő-testület ú g y d ö n t , hogy a rendezési terv módosítását lakossági
közszemlére engedi kihelyezni és ezzel egyidejűleg az állami főépítész felé kibocsátja
jóváhagyás előtti véleményezésre.
3.) A Képviselő-testület m e g b í z z a a polgármestert és a jegyzőt a további szükséges
intézkedések megtételével.
Határidő: 2010. január 22.
Felelős: Petró Ferenc polgármester
Dr. Karsai Éva jegyző
Határozatról értesül:
1.) Petró Ferenc polgármester
2.) Dr. Karsai Éva jegyző - általa az osztályvezető
3.) Dél-Alföldi Regionális Államigazgatási Hivatal Állami Főépítész
4.) Új-Lépték Tervező Iroda Bt.
5.) Irattár
Kmf.
Petró Ferenc sk.
polgármester

Dr. Karsai Éva sk.
jegyző

Kivonat hiteléül:
Dr. Karsai Éva jegyző megbízásából:
Fődi Józsefné
kulturális, informatikai és koordinációs ügyintéző
14/2010.( I.20.) KT határozat mellékletei a nyilvántartásban megtekinthetőek

KIVONAT
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2010. január 20-án megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből
15/2010. (I.20.) KT határozat
Tárgy: A Polgármesteri Hivatal 2009. évi munkájáról szóló beszámoló az önkormányzati célok
megvalósításának tükrében
Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület)
megtárgyalta Dr. Karsai Éva jegyző tárgyi előterjesztését és a következő határozatot hozza:
1.) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2009. évi munkájáról szóló beszámolóját
elfogadja.
A Képviselő-testület a határozat végrehajtásáról külön jelentést nem kér.

Határidő: 2010. január 22.
Felelős: Dr. Karsai Éva jegyző
Határozatról értesül:
1.) Petró Ferenc polgármester
2.) Dr. Karsai Éva jegyző, általa az osztályvezető
3.) Irattár

Kmf.
Petró Ferenc sk.
polgármester
Kivonat hiteléül:

Dr. Karsai Éva jegyző megbízásából:
Fődi Józsefné
kulturális, informatikai és koordinációs ügyintéző

Dr. Karsai Éva sk.
jegyző

KIVONAT
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2010. január 20-án megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből
16/2010.(I.20.) KT határozat
Tárgy: A Kiss Ferenc Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Napközi
Otthonos Óvoda Alapító Okiratának módosítása
Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület)
megtárgyalta a Kiss Ferenc Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Napközi
Otthonos Óvoda Alapító Okiratának módosítására vonatkozó tárgyi előterjesztést és a következő
határozatot hozza:
1) A Képviselő-testület ú g y d ö n t , hogy a Kiss Ferenc Általános Iskola, Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény és Napközi Otthonos Óvoda 97/2007.(VI.27.) KT
határozattal jóváhagyott Alapító Okiratának 13. b) pontjának „852013 Alapfokú
művészetoktatás zeneművészeti ágban” szövegrésze helyébe az alábbi szövegrész lép:
„….852031 Alapfokú Művészetoktatás zeneművészeti ágon….”
2) A Képviselő-testület a határozat melléklete szerint e l f o g a d j a a Kiss Ferenc
Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Napközi Otthonos Óvoda
Alapító Okiratát egységes szerkezetben.
3) A Képviselő-testület m e g b í z z a a jegyzőt a szükséges további intézkedések
megtételével.
Határidő: 2010. január 01.
Felelős: Petró Ferenc polgármester
Dr. Karsai Éva jegyző
Határozatról értesül:
1.) Petró Ferenc polgármester
2.) Dr. Karsai Éva jegyző - általa az osztályvezető
3.) Kiss Ferenc Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Napközi Otthonos
Óvoda
4.) Öttömös Község Önkormányzata
5.) MÁK Dél-alföldi Regionális Igazgatóság
6.) Irattár
Kmf.
Petró Ferenc sk.
polgármester
Kivonat hiteléül:
Dr. Karsai Éva jegyző megbízásából:
Fődi Józsefné
kulturális, informatikai és koordinációs ügyintéző

Dr. Karsai Éva sk.
jegyző

16/2010.(I.20.) KT határozat melléklete

Kiss Ferenc Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
és Napközi Otthonos Óvoda
Ásotthalom és Öttömös községek intézményfenntartó társulása
intézményének
ALAPÍTÓ OKIRAT
Ásotthalom és Öttömös község önkormányzatai integrálják közoktatási intézményeiket, és a
költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 2.§ (1) b)
bekezdés b) pontjában foglalt, továbbá a közoktatásról szóló LXXIX. törvény 37. § (5)
bekezdésében foglaltak, valamint a 2007. szeptember 1-én létrejött Ásotthalom és Öttömös
Közoktatási Intézményfenntartó Társulása (továbbiakban: Intézményfenntartó Társulás) társulási
megállapodása alapján, az Ásotthalom Község Önkormányzata által alapított Kiss Ferenc Általános
Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Napközi Otthonos Óvoda, mint az
Intézményfenntartó Társulás intézménye Alapító Okiratát, a fenntartó önkormányzatok a
következők szerint fogadják el:
1. Az Intézményfenntartó Társulás intézményének neve, címe:
Kiss Ferenc Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Napközi Otthonos
Óvoda
Székhelye: 6783 Ásotthalom, Béke u. 3.
Intézményegységei, tagintézményei:
- Óvodai Intézményegység
- Napközi Otthonos Óvoda
6783 Ásotthalom Tölgyfa u. 1.
- Napközi Otthonos Óvoda Öttömösi Tagintézménye
6784 Öttömös, Szabadság u. 4-6.
- Általános Iskolai Intézményegység
- Általános Iskola
6783 Ásotthalom, Béke u. 3.
- Általános Iskola Magyar László Tagintézménye
6784 Öttömös, Felszabadulás u. 13.
- Alapfokú Művészetoktatási Intézményegység
6783 Ásotthalom, Béke u. 3.
- Alapfokú Művészetoktatás telephelye
6784 Öttömös, Felszabadulás u. 13.
2. Az Intézményfenntartó Társulás intézményének alapítója és címe:
Ásotthalom Község Önkormányzat Képviselő-testülete

6783 Ásotthalom, Szent István tér 1.
3. Az alapítás ideje: 2007. szeptember 1.
4. Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv neve, székhelye:
Ásotthalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Székhely: 6783 Ásotthalom, Szent István tér 1.
Öttömös Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Székhely: 6784 Öttömös Felszabadulás u. 12.
5. Az Intézményfenntartó Társulás intézményének felügyeleti szerve:
Ásotthalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Székhely: 6783 Ásotthalom, Szent István tér 1.
Öttömös Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Székhely: 6784 Öttömös Felszabadulás u. 12.
6. Az Intézményfenntartó Társulás intézményének kötelezően ellátandó működési területe:
Ásotthalom és Öttömös községek közigazgatási területe, valamint bármely önkormányzat
közigazgatási területe az onnan bejáró gyermekek, tanulók tekintetében.
7. a) Az Intézményfenntartó Társulás intézményének típusa:
A tevékenység jellege alapján: közszolgáltató költségvetési szerv.
Közszolgáltató szerv fajtája: közintézmény.
Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: önállóan működő költségvetési szerv.
Az intézmény elsősorban szakmai célú költségvetési keretekkel rendelkezik, amelyek feletti
kötelezettségvállalási, teljesítésigazolási jogokkal bír. A szakmai alapfeladata ellátásához
szükséges szakmai szervezeti egységgel rendelkezik, ezen kívül egyes adminisztratív,
szellemi támogató feladatokat is elláthat.
Az intézmény pénzügyi-gazdasági feladatait Ásotthalom Község Polgármesteri Hivatal látja
el.
Többcélú, közös igazgatású közoktatási intézmény, amely ellátja az óvodai nevelést, az
általános iskolai nevelést, oktatást, a fogyatékos tanulók nevelését és oktatását, valamint az
alapfokú művészetoktatást és nevelést.
b) Az Intézményfenntartó Társulás intézményének képzési formája:
Nappali tagozat
8. Az Intézményfenntartó Társulás intézményének jogállása:
Önálló jogi személy.
9. Intézmény foglalkoztatottaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony:
Foglalkoztatottainak jogviszonya alap esetben közalkalmazott, melyre a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény az irányadó. Egyéb foglalkoztatásra irányuló
jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi II. törvény (pl: megbízási jogviszony)
az irányadó.
10. Az Intézményfenntartó Társulás intézményének vállalkozási tevékenysége:
Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat.
11. Az Intézményfenntartó Társulás intézményének költségvetési törzsszáma: 354260

12. Az Intézményfenntartó Társulás intézményének OM azonosítója: 029731
13. Az Intézményfenntartó Társulás intézményének alaptevékenysége:
a) Alaptevékenység szakágazat száma: 852010
b) Alaptevékenység szakfeladat rend szerinti megnevezés:
2009. december 31. napjáig:
552312
Óvodai intézményi közétkeztetés
552323
Iskolai intézményi közétkeztetés
552411
Munkahelyi vendéglátás
801115
Óvodai nevelés
801126
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése
801214
Általános iskolai nappali rendszeres nevelés oktatása
Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű iskolai
801225
nevelése, oktatása
801313
Alapfokú művészet-oktatás
Napköziotthoni és tanulószobai foglalkozás (szorgalmi
805113
időben)
924036
Diáksport
924047
Sportcélok és feladatok
2010. január 01. napjától:
Alaptevékenység:
562912
562913
562917
851011

Óvodai intézményi közétkeztetés
Iskolai intézményi közétkeztetés
Munkahelyi étkeztetés (dolgozó)
Óvodai nevelés, ellátás

851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4.
852011 évfolyam)
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8.
852021 évfolyam)
Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű
852012 nevelése, oktatása (1-4. évfolyam)
Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű
852022 nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)
852031 Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban
Alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti, táncművészeti,
852032 szín - és bábművészeti ágban
855911 Általános iskolai napközi otthoni nevelés
855914 Általános iskolai tanulószobai nevelés
Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai
855915 nevelése
931102 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése (Sportcsarnok)
Kiegészítő tevékenység:
562100 Rendezvényi étkeztetés (vendég)
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása
855935 Szakmai továbbképzések

c) Az intézmény részt vesz a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrációs és
képesség-kibontakoztató felkészítésében.
d) A nevelési-oktatási tevékenység sajátosságai:
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 121. § (1) bekezdésének
- 29. a) pontjában meghatározott sajátos nevelési igényű enyhe értelmi fogyatékos
gyermekek; az enyhe értelmi fogyatékos és középsúlyos értelmi fogyatékos
tanulók, illetve
- 29. b) pont szerinti gyermekek, tanulók integrált és nem integrált nevelése, oktatása;
továbbá a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek,
tanulók nevelése, oktatása a Nevelési Tanácsadó és a Szakértői és Rehabilitációs
Bizottság által elkészített szakvélemény alapján.
14. a) Az Alapfokú Művészetoktatási Intézményben oktatható művészeti ágak, azon belül a
tanszakok megnevezése:
Székhelyen: 6783 Ásotthalom, Béke u.3.
Zeneművészeti ág: - zongora, furulya, fuvola :
12évfolyam ( 2 előképző, 6 alapfok, 4 továbbképző)
- klarinét :
10 évfolyam (2 előképző, 4 alapfok, 4 továbbképző)
-szaxofon:
8 évfolyam ( 2 előképző, 4 alapfok, 2 továbbképző)
-szintetizátor-keyboard:
8 évfolyam( 2 előképző, 6 alapfok)
-magánének:
7 évfolyam( 1 előképző, 6 alapfok)
Felvehető tanulók száma összesen: 70 fő
Táncművészeti ág: - néptánc, modern - kortárs tánc :
12 évfolyam (2 előképző, 6 alapfok, 4 továbbképző)
Felvehető tanulók száma összesen: 90 fő
Színművészeti ág: - dráma- és színjáték tanszak:
12 évfolyam ( 2 előképző, 6 alapfok, 4 továbbképző)
Felvehető tanulók száma összesen: 50 fő
Képző –és iparművészeti ág: - kézművesség:
12 évfolyam (2 előképző, 6 alapfok, 4 továbbképző)
Felvehető tanulók száma összesen: 50 fő
Ásotthalmon felvehető tanulók létszáma összesen: 260 fő

Öttömös telephelyen: ( 6784 Öttömös, Felszabadulás u.13.)
Zeneművészeti ág: - furulya :
12 évfolyam ( 2 előképző, 6 alapfok, 4 továbbképző)
- szintetizátor – keyboard:
8 évfolyam (2 előképző, 6 alapfok)
Felvehető tanulók létszáma: 50 fő
Öttömösön felvehető tanulók létszáma összesen: 50 fő
A művészetoktatási intézménybe felvehető maximális tanulólétszám: 310 fő
b) Az Intézményfenntartó Társulás intézményének székhelyén folyó alapfokú művészeti
oktatáshoz a nappali munkarend szerint a legmagasabb tanulólétszám alapján
igényelhető normatíva jogcímek:
6783 Ásotthalom, Béke u.1
Zeneművészeti ág

70

fő
Képző-és iparművészeti, táncművészeti, szín-és bábművészeti ág

190 fő

A telephelyen folyó alapfokú művészeti oktatáshoz a nappali munkarend szerint a
legmagasabb tanulólétszám alapján igényelhető normatíva jogcímek:
6784 Öttömös, Felszabadulás u.13.
Zeneművészeti ág

50 f

15. Az Intézményfenntartó Társulás intézményének kiegészítő tevékenysége:
Az intézmény alapfeladatai mellett, szabad kapacitása kihasználására, nem nyereségszerzés
céljából végezhető tevékenységei:
- használatába adott ingatlanok, eszközök, felszerelések tartós vagy eseti – nem
lakóingatlan - bérbeadása,
- rendezvényi étkeztetés (vendég)
- szakmai továbbképzések.
16. Az Intézményfenntartó Társulás intézményébe felvehető maximális gyermek és tanuló
létszám:
6783 Ásotthalom Tölgyfa u. 1.(óvodai intézményegység)
Felvehető maximális gyermeklétszám: 120 fő
6784 Öttömös, Szabadság u. 4-6. (óvodai intézményegység tagintézménye)
Felvehető maximális gyermeklétszám: 40 fő
6783 Ásotthalom, Béke u. 3. (általános iskolai intézményegység)
Évfolyamok száma: 8
Felvehető maximális tanulólétszám: 380 fő
6784 Öttömös, Felszabadulás u. 13. (általános iskolai intézményegység
tagintézménye)
Évfolyamok száma: 8
Felvehető maximális tanulólétszám: 115 fő

6783 Ásotthalom, Béke u. 3. (Alapfokú Művészetoktatási Intézményegység)
Évfolyamok száma: alapfokú művészeti oktatásban
12 évfolyam( 2 előkészítő, 6 alapfokú, 4 továbbképző)
10 évfolyam( 2 előkészítő, 4 alapfokú, 4 továbbképző)
8 évfolyam( 2 előkészítő, 4 alapfokú, 2 továbbképző)
( 2 előkészítő, 6 alapfokú)
(4 alapfok, 4 továbbképző)
7 évfolyam( 1 előképző, 6 alapfokú)
Felvehető maximális gyermeklétszám: 260 fő
6784 Öttömös, Felszabadulás u.13. (Alapfokú Művészetoktatási Intézményegység
Telephelye)
Évfolyamok száma: alapfokú művészetoktatásban
12 évfolyam( 2 előkészítő, 6 alapfok, 4 továbbképző)
8 évfolyam( 2 előkészítő, 6 alapfok)
( 4 alapfok, 4 továbbképző)
Felvehető maximális gyermeklétszám: 50 fő
17. Az Intézményfenntartó Társulás intézménye feladatellátását szolgáló vagyon:
Megnevezés

Cím

Hrsz.

Óvoda
Iskola
Sportcsarnok
Óvoda
Iskola

6783 Ásotthalom, Tölgyfa u. 1.
6783 Ásotthalom, Béke u. 3.
6783 Ásotthalom, Béke u. 2.
6784 Öttömös Szabadság u. 4-6.
6784 Öttömös Felszabadulás u.13.

444/16.
444/16.
444/16.
10.
74.

Ter.m2
14 813
2 620
4 186

A feladatellátást szolgáló alapításkori – alapító okirat jóváhagyásakor meglévő –
ingatlanvagyon, valamint az intézményegységek, tagintézmények vagyonleltárában
nyilvántartott tárgyi eszköz az ingatlan fekvése szerinti alapító önkormányzat tulajdona. Az
intézmény rendelkezésére álló vagyontárgyakat a nevelő-oktató feladatainak ellátásához
szabadon használhatja.
18. A vagyon feletti rendelkezési jogosultság:
A vagyon feletti rendelkezési jogosultság a 16. pontban felsorolt, valamint az intézmény
működése során keletkező vagyontárgyak esetében az intézményegység, tagintézmény
ingatlanának fekvése szerinti alapító önkormányzatot illeti meg, az önkormányzat
vagyongazdálkodási rendeletében és a társulási megállapodásban foglaltak szerint.
Az intézményvezető az egyes vagyontárgyakat – az alapfeladat sérelme nélkül – eseti
bérbeadás útján, az illetékes polgármester jóváhagyásával hasznosíthatja.
19. Az Intézményfenntartó Társulás intézménye vezetőjének kinevezési rendje:
A társult képviselő-testületek megállapodtak, hogy az intézmény igazgatója a jelenlegi vezetői
megbízásának időtartamáig, 2008. augusztus 25-ig az ásotthalmi Kiss Ferenc Általános
Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Napközi Otthonos Óvoda igazgatója, dr.
Hadfiné Böjthe Gabriella lesz. A vezetői megbízás lejártát követően az igazgatót a hatályos
jogszabályok alapján, nyilvános pályázat útján Ásotthalom község Önkormányzatának
Képviselő-testülete nevezi ki, Öttömös község Önkormányzata Képviselő-testülete
véleményének kikérésével.

Záradék:
Az Egységes szerkezetű Alapító Okiratot Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete a
___/2010.(I.20.) KT határozatával, Öttömös Község Önkormányzata Képviselő-testülete a
__/2010.(I..27.) Kt. határozatával hagyta jóvá, hatályos 2010. január 01. napjától.
Öttömös, 2010. január 27.
Ásotthalom, 2010. január 20.

Petró Ferenc
polgármester

Dr. Karsai Éva
jegyző

Bata Ferenc
polgármester

Gárgyán István
jegyző

KIVONAT
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2010. január 20-án megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből
17/2010. (I.20.) KT határozat
Tárgy: Pályázat benyújtása a Települési Pályázat Előkészítő Alap 2009. évi támogatási pályázatára
Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület)
megtárgyalta Petró Ferenc polgármester tárgyi előterjesztést és a következő határozatot hozza:
1.) A Képviselő-testület e g y e t é r t a Települési Pályázat Előkészítő Alap 2009. évi
támogatásának igénylésére vonatkozó pályázat benyújtásával.
2.) A Képviselő-testület ú g y d ö n t , hogy a pályázat sikeres lebonyolításához a 400.000,Ft-os önerőt biztosítja.
3.) A Képviselő-testület a pályázat bruttó költségét összesen 2.000.000,- Ft összegben
á l l a p í t j a m e g a következő megosztásban:
A pályázat költségmegoszlása:
A fejlesztés forrásai:
Saját forrás
Támogatás mértéke
Összesen:

adatok Ft-ban
Források ütemezése
2010
%-os megoszlás
400.000,20 %
1.600.000,80 %
2.000.000,100 %

4.) A Képviselő-testület m e g b í z z a a polgármester, a pályázat benyújtásával és
felhatalmazza, hogy a pályázat benyújtásához szükség további nyilatkozatokat a
Képviselő-testület nevében tegye meg.
.
5.) A Képviselő-testület m e g b í z z a a jegyzőt, hogy az Önkormányzat 2010. évi
költségvetésében a saját forrásnak megfelelő összeget biztosítsa
Határidő: 2010. február 15.
Felelős: Petró Ferenc polgármester
Dr. Karsai Éva jegyző
Határozatról értesül:
1.) Petró Ferenc polgármester
2.) Dr. Karsai Éva jegyző - általa az osztályvezető
3.) Csongrád Megyei Közgyűlés Elnöke – a pályázat benyújtásával
4.) Irattár
Kmf.
Petró Ferenc sk.
Dr. Karsai Éva sk.
polgármester
jegyző
Kivonat hiteléül:
Dr. Karsai Éva jegyző megbízásából:
Fődi Józsefné
kulturális, informatikai és koordinációs ügyintéző

KIVONAT
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2010. január 20-án megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből
18/2010.(I.20.) KT határozat
Tárgy: Pályázat benyújtása a Települési Fejlesztési Alap 2009. évi támogatási pályázatára
Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) megtárgyalta
Petró Ferenc polgármester tárgyi előterjesztést és a következő határozatot hozza:
1.) A Képviselő-testület e g y e t é r t a Települési Fejlesztési Alap 2009. évi támogatásának
igénylésére vonatkozó pályázat benyújtásával.
2.) A Képviselő-testület ú g y d ö n t , hogy a pályázat sikeres lebonyolításához a 400.000,- Ft-os
önerőt biztosítja.
3.) A Képviselő-testület a pályázat bruttó költségét összesen 2.000.000,- Ft összegben á l l a p í t j a
m e g a következő megosztásban:
A pályázat költségmegoszlása:
adatok Ft-ban
Források ütemezése
2010
%-os megoszlás
400.000,20 %
1.600.000,80 %
2.000.000,100 %

A fejlesztés forrásai:
Saját forrás
Támogatás mértéke
Összesen:

4.) A Képviselő-testület m e g b í z z a a polgármester, a pályázat benyújtásával és felhatalmazza, hogy
a pályázat benyújtásához szükség további nyilatkozatokat a Képviselő-testület nevében tegye meg.
.
5.) A Képviselő-testület m e g b í z z a a jegyzőt, hogy az Önkormányzat 2010. évi költségvetésében a
saját forrásnak megfelelő összeget biztosítsa
Határidő: 2010. február 15.
Felelős: Petró Ferenc polgármester
Dr. Karsai Éva jegyző
Határozatról értesül:
1.) Petró Ferenc polgármester
2.) Dr. Karsai Éva jegyző - általa az osztályvezető
3.) Csongrád Megyei Közgyűlés Elnöke – a pályázat benyújtásával
4.) Irattár
Kmf.
Petró Ferenc sk.
polgármester
Kivonat hiteléül:
Dr. Karsai éva jegyző megbízásából:
Fődi Józsefné
kulturális, informatikai és koordinációs ügyintéző

Dr. Karsai Éva sk.
jegyző

