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Helyben
Tisztelt Képviselő-testület!
A Képviselőtestületi ülés napirendjét az alábbiakban terjesztem a Tisztelt
Képviselőtestület elé. E napirendi pontban tárgyalandó tájékoztató az előző 2008.június 25ei képviselőtestületi ülés óta történt fontosabb eseményekről, a végzett tevékenységemről
ad számot, az alábbiak szerint.

1.) Június 27-én köztisztviselői napot tartottunk és egy napra Budapestre utaztunk a
Parlamentbe, ahol megismerkedhettünk a Ház működésével és művészeti értékeivel.
2.) Július 2-án délután Nográdi Zoltán országgyűlési képviselő úrral tárgyaltunk térségi
szinten a közösségi terek kialakításával kapcsolatban és egyeztettünk, hogy a települések
milyen jellegű pályázatokat nyújtanak be a kiírt feltételekkel.
3.) Július 3-án internet szolgáltató keresett meg, hogy az ásotthalmi víztorony tetejére újabb
szóró antennát szerelhessenek fel és ezért éves bérleti díjat fizetnének.
4.) Július 7-én a megyejáró fesztiválon vettem részt. Évek óta hagyomány a külföldi
csoportok szereplése. Szinte mindig új országok mutatkoznak be és gyönyörködtetnek
művészeti és tánc hagyományaikkal.
5.) Július 9 és 17 között szabadságon voltam.
6.) Július 23-án a kistérségi irodában voltam közbeszerzési és egyéb pályázatok
benyújtásával kapcsolatban.
7.) Július 26-án rendeztük meg a hagyományos Gátsori tanyafesztivált. A rendezvényt
megtisztelte Dr. Kiss Rigó László megyés püspök úr is. A rendezvény tanúsága, hogy
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igénylik a külterületi lakosok, hogy ők is be legyenek vonva a település életébe. Nagyon
sok tanyasi ember segített, hogy a rendezvény sikeres legyen.
8.) Július 29-én bejártuk Dobák Sándorral és Kovács Tanács Istvánnéval a belterületi
utcákat és néhány külterületi tanyát a virágos Ásotthalom legvirágosabb háza cím
adományozásának elbírálása miatt.
9.) Július 31-én délelőtt a megyénél megnyert iskola és óvoda játszótér pályázat
kivitelezésével kapcsolatban tárgyaltam három forgalmazó és kivitelező kft.-vel. Akiktől
árajánlatot kértem a megvalósítás érdekében.
10.) Augusztus 2-án Kunfehértón voltunk a szokásos éves tanyagondnoki napon. Ez a
rendezvény évek óta nagyon színvonalas és beszélgetések során nagyon sok új információt
kapunk és adunk egymásnak.
11.) Augusztus 7-10 között Erdélyi testvértelepülésünket látogattuk meg. Hivatalos
meghívás mellett baráti látogatásra is lehetőségünk nyílt a Csutri- hagyományőrző
egyesület megnyert pályázata alapján. A kirándulások mellett értékes tárgyalások is folytak.
Elhatároztuk, hogy a jövőben megszervezzük a testvértelepülések testvértelepüléseinek
polgármesteri találkozóját.
12.) Augusztus 14-én megyei közgyűlés volt, amely késő délutánig elhúzódott a viták
miatt.
13.) Augusztus 16-án tartottuk a Szent István király ünnepi falunapot. A falunapot
nagyon sokan látogatták meg és igazi faluünnepet tartottunk.
14.) Augusztus 20-án Ópusztaszeren vettem részt a Csongrád megyei közgyűlés által
szervezett központi ünnepségén.
15.) Augusztus 24-én Királyhalmon vettem részt a szokásos szamárversenyen. Az
ünnepségen ismételten felmerült a határnyitás kérdése. A protokoláris vendégek között
többen nyilatkoztak, hogy lassan minden akadály elhárul és remélhetően egy két éven belül
megnyílik a határ a két település között.
16.) Augusztus 28-án a DÉMÁSZ RT rendezvényén tettem részt, majd este szülői
értekezleten vettem részt az óvodában. A szülők elégedettek voltak az év kezdéssel és a
kialakított környezettel.
17.) Szeptember 2-3 polgármesteri továbbképzésen vettünk részt, ahol átbeszéltük az
elmúlt időszak együttműködés problémáit, a többcélú társulás előnyeit és hátrányait. A
következő időszak pályázati lehetőségeiről.
18.) Szeptember 4-én A Bedő Albert Szakközépiskola igazgatójával tárgyaltam az
október 10-én megrendezendő 125 éves jubileumi ünnepséggel kapcsolatban. Visszajelzést
kaptunk, hogy az ünnepségre eljön Dr. Habsburg Ottó úr és képviselete. A rendezvényen
emléktáblát fog avatni és ünnepi köszöntőt mond.
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Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az előterjesztést vitassa meg és fogadja el.
______/2008. (IX.17.) KT határozat
Tágy:

Tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről a végzett
tevékenységemről
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 előző ülés óta történt fontosabb eseményekről a végzett
tevékenységről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.
A Képviselő-testület a végrehajtásról nem kér értesítést
Határidő: azonnal
Felelős: Petró Ferenc polgármester
Határozatról értesül:
1.)
Petró Ferenc polgármester
2.)
Dr. Karsai Éva jegyző általa az osztályvezető
3.)
Irattár
Ásotthalom. 2008. szeptember
Petró Ferenc
polgármester
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Tárgy: Tájékoztató

Ásotthalom Község Önkormányzata
Képviselő-testületének

Helyben
Tisztelt Képviselő-testület!
Az előző testületi ülés óta eltelt időszakról a következő tájékoztatást adom:
•
Sportpályán folyamatos fűnyírás, épület karbantartás,
•
Piaccsarnok üzemeltetése, takarítása,
•
Közterületekről szemét gyűjtése, elszállítása,
•
Folyamatos külterületi hulladékgyűjtés,
•
Polgármesteri hivatal udvarának, környékének takarítása,
•
Temetőből hulladék szállítás, takarítás, folyamatos fűnyírás,
•
Állatfelvásárló épületének takarítása,
•
Buszváró épület folyamatos takarítása,
•
Központi parkban folyamatos fűnyírás, takarítás,
•
Virághengerek folyamatos öntözése,
•
Külterületi utak karbantartása (mulcsúzás),
•
Belterületi útpadka javítások,
•
Belterületi járdajavítás,
•
Vállalkozói szerződés alapján sátorszállítás összeszerelés,
•
Művelődési Háznál kemecejavítás, vakolatjavítás, belső felázás javítása,
•
Falunapi rendezvény előkészítésében, lebonyolításában való részvétel
•
Lakosság részére fűnyírás,
•
Mezőgazdasági szolgáltatás végzése lakosság részére,
•
Játszótéren folyamatos fűnyírás, karbantartás,
•
Folyamatos fűnyírás: Orvosi rendelő, Védőnők, Művelődési ház, Ifjúsági ház,
Könyvtár, Fogorvosi rendelő,
•
Strandfürdő területén folyamatos fűnyírás,
•
Vállalkozói szerződés alapján Posta folyamatos fűnyírás,
•
Vállalkozói szerződés alapján Óvodánál tereprendezés
Ásotthalom, 2008. szeptember
Németh Attila
ügyvezető

