Jegyzőkönyv
Készült Ásotthalom Község Képviselő-testülete 2007. január 18-án 1100 órakor megtartott rendkívüli ülésén.
A Képviselőtestületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme
Jelen van: Petró Ferenc polgármester és 9 fő képviselő: Dobák Sándor, Farkas Mátyás,
Fackelmann István, Kiss Sándor, Kószó Tamás, Polner Frigyesné, Rózsa József,
Tóth István, Dr. Sümegi Sándor
Távol maradtak: Pőcze Levente és Babarczi Antal képviselő (jelezték távolmaradásukat)
Jelenlévő meghívottak: Dr. Keresztury Mónika jegyző, Németh Attila ÁSOTT-TELSZO Kht.
ügyvezetője
Jegyzőkönyv-vezető: Gábor Valéria titkársági munkatárs

Petró Ferenc polgármester köszönti a jelenlévőket és megnyitja a Képviselő-testület ülését.
Megállapítja, hogy a polgármester és 9 fő képviselő jelen van, az ülés határozatképes.
Javasolja, hogy a Képviselő-testület a kiadott – jegyzőkönyv 1. számú mellékletében található –
meghívóban foglaltak szerint fogadja el az ülés napirendjét:
Az ülés napirendje:
1.) A pénzbeli és természetben nyújtott, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális

ellátásokról szóló 4/1996. (III.14.) sz. rendelet módosítása
Előadó: Dr. Keresztury Mónika jegyző
2.) A 171/2006.(XII.20.) KT határozat módosítása

Előadó: Petró Ferenc polgármester
A jegyzőkönyvek hitelesítésére Tóth István és Dr. Sümegi Sándor képviselőket javasolja megválasztani.
Kéri a képviselőket, hogy a fenti javaslat alapján fogadják el a rendkívüli ülés napirendjét, és a
jegyzőkönyv-hitelesítők személyére tett javaslatát, melyet szavazásra bocsát.
A Képviselő-testület a javaslatokat 10 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozza:
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5/2007. (I. 18.) KT határozat
Tárgy: A Képviselő-testület 2007. január 18-i rendkívüli ülés napirendjének elfogadása és a
jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztása
Határozat

Ásotthalom Község Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület)
egyetért Petró Ferenc polgármester tárgyi indítványával és az alábbiak szerint dönt:
I.

Képviselő-testület a 2007. január 18-i rendkívüli ülésének napirendjét az alábbiak
szerint állapítja meg:
1.) A pénzbeli és természetben nyújtott, valamint a személyes gondoskodást nyújtó
szociális ellátásokról szóló 4/1996. (III.14.) sz. rendelet módosítása
Előadó: Dr. Keresztury Mónika jegyző
2.) A 171/2006.(XII.20.) KT határozat módosítása
Előadó: Petró Ferenc polgármester

II.

A Képviselő-testület a 2007. január 18-i rendkívüli üléséről készült jegyzőkönyv hitelesítésére Tóth István és Dr. Sümegi Sándor képviselőket megválasztja.

Határozatról értesül:
1.) Petró Ferenc polgármester
2.) Dr. Keresztury Mónika jegyző –általa az osztályvezető
3.) Irattár
I. Napirendi pont
A pénzbeli és természetben nyújtott, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 4/1996. (III.14.) sz. rendelet módosítása
Előadó: Dr. Keresztury Mónika jegyző
(Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 2-3. számú melléklete tartalmazza)
Petró Ferenc polgármester: felkéri Dr. Keresztury Mónikát az előterjesztés ismertetésére.
Dr. Keresztury Mónika jegyző: törvényi változás tette indokoltá a rendelet módosítását, az előterjesztésben hibásan szerepel – 2007. január 1-jétől kell alkalmazni a rendeletmódosítást.
Amennyiben van kérdésük szívesen megválaszolom.
Petró Ferenc polgármester: A Szociális, Ifjúsági és Sport Bizottság megtárgyalta ezt a napirendi
pontot. Kérném a bizottsági elnököt, hogy ismertesse a bizottság véleményét.
Dr. Sümegi Sándor SZISB elnöke: A Bizottság az előterjesztésben foglaltakkal egyetért, és alkalmasnak tartja arra, hogy azt a Képviselő-testület megvitassa, és jóváhagyja.
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Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Petró Ferenc polgármester szavazásra bocsátja a rendelet-tervezet elfogadását.
A Képviselő-testület megtárgyalta Dr. Keresztury Mónika jegyző előterjesztését és 10 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotja:
1/2007.(I. 26.) KT rendelet
Ásotthalom Község Önkormányzat Képviselő-testülete a pénzbeli és természetben nyújtott,
valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 4/1996. (III.14.) sz.
rendelet módosításáról szóló rendeletet megalkotta.
(A rendelet teljes szövege – az előterjesztett tervezet szerint – a jegyzőkönyv 3. számú melléklete.)
II. Napirendi pont
A 171/2006.(XII.20.) KT határozat módosítása
Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 4. számú melléklete tartalmazza)
Petró Ferenc polgármester: a változtatást az indokolta, hogy a szerződésben meghatározottak
szerint az infláció mértékével növekszik a könyvvizsgálói díj. Két éve nem emelkedett már ez az
összeg, mostantól 600.000,- Ft-ot fizetnénk a részére.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Petró Ferenc polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslat elfogadását.
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta az előterjesztést és az
alábbi határozatot hozta:
6/2007. (I. 18.) KT határozat
Tárgy: A 171/2006.(XII.20.) KT határozat módosítása
Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) Petró
Ferenc polgármester előterjesztését megtárgyalta és az alábbiak szerint dönt:
1.) A Képviselő-testület ú g y h a t á r o z , h o g y a 171/ 2006. (XII. 20.) KT határozatának
2. pontját az alábbiak szerint módosítja:
„
2.) A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy 2007. január 1-től a könyvvizsgálói
feladatokat az ECONO-RÁCIÓ Kft.(6726 Szeged, Jakab Lajos u.3.) lássa el, a
2004. január 10-én Gajdánné Szatmári Mária könyvvizsgálóval kötött megbízási
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szerződésben foglalt feltételekkel azzal az eltéréssel, hogy a megbízási díj összege
2007. január 01-től 500.000,-Ft+ÁFA.”
2.) A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a megbízási szerződést az 1.), pontban foglaltak szerint k ö s s e m e g a társasággal.
Határidő: azonnal
Felelős: Petró Ferenc polgármester
Erről értesítést kap:
1.) Petró Ferenc polgármester
2.) Dr. Keresztury Mónika jegyző – általa az osztályvezető
3.) Gajdánné Szatmári Mária bejegyzett okleveles könyvvizsgáló – 6724 Szeged, Tó u.14/B.
4.) ECONO-RÁCIÓ Kft. - 6726 Szeged, Jakab Lajos u. 3.
5.) Irattár

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Petró Ferenc polgármester a Képviselő-testület rendkívüli ülését 1115 órakor berekeszti.

Kmf.

Petró Ferenc sk.
polgármester

Dr. Keresztury Mónika sk.
jegyző

A jegyzőkönyvet hitelesítette:

Dr. Sümegi Sándor sk.
képviselő

Tóth István sk.
képviselő

