Jegyzőkönyv
Készült Ásotthalom Község Képviselő-testülete 2007. április 18-án 1400 órakor megtartott
nyílt ülésén.
A Képviselőtestületi ülés helye: Művelődési Ház
Jelen van: Petró Ferenc polgármester és 11 fő képviselő: Babarczi Antal, Dobák Sándor,
Fackelmann István, Farkas Mátyás, Kiss Sándor, Kószó Tamás, Polner
Frigyesné, Pőcze Levente, Rózsa József, Dr. Sümegi Sándor, Tóth István
képviselők
Jelenlévő meghívottak: Dr. Keresztury Mónika jegyző helyett Dr. Karsai Éva igazgatási
ügyintéző; Pipicz Anita gazdasági osztályvezető; Gajdánné Szatmári Mária
könyvvizsgáló; Dr. Czabay Ilona könyvvizsgáló; Fröhlich András TVMB tag,
Ásotthalomért Közalapítvány elnöke; Túrú Tibor TVMB tag; Sáricz Ilona ifjúsági referens; Kása Gabriella Gondozási Központ vezetője; Dr. Hadfiné
Böjthe Gabriella Kiss Ferenc Ált. Iskola és Napköziotthonos Óvoda igazgatója, Ásotthalmi Gyermekekért Alapítvány elnöke; Fodorné Király Aranka óvodavezető, Kovács-Tanács Istvánné Petőfi Sándor Művelődési Ház és
Könyvtár igazgatója, CSUTRI Hagyományőrző Egyesület elnöke; Németh
Attila ÁSOTT-TELSZO Kht. ügyvezetője, Dr. Herczeg István házi orvos; Dr.
Delgado Ulloa Jorge háziorvos, Sisler István r.alezredes; Dr. Zélity László
r. alezredes, Szegedi Rendőrkapitányság kapitányságvezetője; Dr. Révész Szabolcs Határrendészeti Kirendeltségvezető helyettes; Fodor Csaba
Kistérségi Iroda munkatársa; Németh Szilveszterné Borostyán Nyugdíjas
Klub vezetője; Tóth Beáta Puszi Nagycsaládosok Egyesületének elnöke;
Sipos Zsolt kmb; Balogh Attila kmb
Jegyzőkönyv-vezető: Fődi Józsefné titkársági ügyintéző
Petró Ferenc polgármester köszönti a jelenlévőket és megnyitja a Képviselő-testület nyílt
ülését. Megállapítja, hogy a polgármester és 11 fő képviselő jelen van, az ülés határozatképes.
Javasolja, hogy a Képviselő-testület a kiadott – jegyzőkönyv 1. számú mellékletében található – meghívóban foglaltaktól eltérően az aktuális napirendi pontokkal kiegészítve az
alábbiak szerint tesz javaslatot az ülés napirendjére:
Az ülés napirendje:
1. Gondozási Központ szakmai programjának jóváhagyása
Előadó: Kása Gabriella intézményvezető
2. Gondozási Központ Alapító Okiratának módosítása
Előadó: Kása Gabriella intézményvezető
3. A pénzbeli és természetben nyújtott, valamint a személyes gondoskodást nyújtó
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szociális ellátásokról szóló 4/1996. (III.14.) sz. rendelet módosítása
Előadó: Dr. Karsai Éva igazgatási ügyintéző
4. Beszámoló a község közbiztonsági helyzetéről
Előadó: Dr. Zélity László r. alezredes, Szegedi Rendőrkapitányság kapitányság
vezetője; Pőcze Levente Ásotthalmi Polgárőr Egyesület elnöke
5. Tájékoztató a Kiskunhalasi Határőr Igazgatóság Szeged Határrendészeti Kirendeltség munkájáról
Előadó: Éberhardt Gábor hőr. alezredes, Határrendészeti Kirendeltségvezető
6. Beszámoló a Homokháti Többcélú Kistérségi Társulás 2006. évi munkájáról
Előadó: Nógrádi Zoltán TT. Elnöke
7. Tájékoztató a civil szervezetek tevékenységéről
Előadó: Petró Ferenc polgármester
8. Tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről és a végzett tevékenységről
Előadó: Petró Ferenc polgármester
9. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben
hozott döntésekről
Előadó: Petró Ferenc polgármester
10. Jegyzői tájékoztató az Önkormányzat munkáját érintő jogszabályokról és a Polgármesteri Hivatal munkájáról
Előadó: Dr. Karsai Éva igazgatási ügyintéző
11. Ásotthalmi lakosok egészségügyi állapotának felméréséről szóló tájékoztató megvitatása
Előadó: Petró Ferenc polgármester
12. Tájékoztató a gyógyszerellátás helyzetéről
Előadó: Petró Ferenc polgármester
13. A Települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 1/2000.(I. 20.) sz. rendelet módosítása
Előadó: Petró Ferenc polgármester
14. 14/2007.(II.16.) KT határozat hatályon kívül helyezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
15. Az ÁSOTT-TELSZO KHT 2006 évre szóló Közhasznúsági jelentése és éves beszámolója
Előadó: Petró Ferenc polgármester
16. Az Önkormányzat 2006. évi költségvetési rendeletének módosítása
Előadó: Petró Ferenc polgármester
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17. Az Önkormányzat 2006. évi zárszámadása
Előadó: Petró Ferenc polgármester
18. Az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 2/2007. (II.16.) KT rendeletének módosítása
Előadó: Petró Ferenc polgármester
19. Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár 2005-2006-ban végzett tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása
Előadó: Kovács-Tanács Istvánné igazgató
20. Éves közbeszerzési terv elfogadása
Előadó: Petró Ferenc polgármester
21. 2007. évi ÖNHIKI-s támogatási igény benyújtásához nyilatkozat
Előadó: Petró Ferenc polgármester
22. Bejelentések
23. Interpellációk
A jegyzőkönyvek hitelesítésére Kiss Sándor és Farkas Mátyás 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 12 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot
hozza:
50/2007. (IV. 18.) KT határozat
Tárgy: A Képviselő-testület 2007. április 18-i nyílt ülés 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 2007. április 18-án megtartott nyílt ülés napirendjét az
alábbiak szerint állapítja meg:
1.) Gondozási Központ szakmai programjának jóváhagyása
Előadó: Kása Gabriella intézményvezető
2.) Gondozási Központ Alapító Okiratának módosítása
Előadó: Kása Gabriella intézményvezető
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3.) A pénzbeli és természetben nyújtott, valamint a személyes gondoskodást
nyújtó szociális ellátásokról szóló 4/1996. (III.14.) sz. rendelet módosítása
Előadó: Dr. Karsai Éva igazgatási ügyintéző
4.) Beszámoló a község közbiztonsági helyzetéről
Előadó: Dr. Zélity László r.alezredes, Szegedi Rendőrkapitányság kapitányság vezetője; Pőcze Levente Ásotthalmi Polgárőr Egyesület elnöke
5.) Tájékoztató a Kiskunhalasi Határőr Igazgatóság Szeged Határrendészeti
Kirendeltség munkájáról
Előadó: Éberhardt Gábor hőr. alezredes, Határrendészeti Kir. vezető
6.) Beszámoló a Homokháti Többcélú Kistérségi Társulás 2006. évi munkájáról
Előadó: Nógrádi Zoltán TT. Elnöke
7.) Tájékoztató a civil szervezetek tevékenységéről
Előadó: Petró Ferenc polgármester
8.) Tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről és a végzett tevékenységről
Előadó: Petró Ferenc polgármester
9.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az átruházott
hatáskörben hozott döntésekről
Előadó: Petró Ferenc polgármester
10.)

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

11.)

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

12.)

Tájékoztató a gyógyszerellátás helyzetéről
Előadó: Petró Ferenc polgármester

13.)

A Települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybe-vételéről szóló 1/2000.(I. 20.) sz. rendelet módosítása
Előadó: Petró Ferenc polgármester

14.)

14/2007.(II.16.) KT határozat hatályon kívül helyezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester

15.)

Az ÁSOTT-TELSZO KHT 2006 évre szóló Közhasznúsági jelentése
és éves beszámolója
Előadó: Petró Ferenc polgármester
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II.

16.)

Az Önkormányzat 2006. évi költségvetési rendeletének módosítása
Előadó: Petró Ferenc polgármester

17.)

Az Önkormányzat 2006. évi zárszámadása
Előadó: Petró Ferenc polgármester

18.)

Az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 2/2007. (II.16.)
KT rendeletének módosítása
Előadó: Petró Ferenc polgármester

19.)

Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár 2005-2006-ban végzett
tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása
Előadó: Kovács-Tanács Istvánné igazgató

20.)

Éves közbeszerzési terv elfogadása
Előadó: Petró Ferenc polgármester

21.)

2007. évi ÖNHIKI-s támogatási igény benyújtásához nyilatkozat
Előadó: Petró Ferenc polgármester

22.)

Bejelentések

23.)

Interpellációk

A Képviselő-testület a 2007. április 18-i nyílt üléséről készült jegyzőkönyv hitelesítésére Kiss Sándor és Farkas Mátyás képviselőket megválasztja.

Határozatról értesül:
1.) Petró Ferenc polgármester
2.) Dr. Keresztury Mónika jegyző, általa az osztályvezető
3.) Irattár

I. Napirendi pont
Gondozási Központ szakmai programjának jóváhagyása
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 az elnököt, ismertesse a meghozott bizottsági véleményt.
Dr. Sümegi Sándor SZISB elnök: A Bizottság e g y e t é r t az írásbeli előterjesztésben
foglaltakkal, és a l k a l m a s n a k t a r t j a , hogy azt a Képviselő-testület megvitassa, és
elfogadja.
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Petró Ferenc polgármester: Átadja a szót Kása Gabriella intézményvezetőnek az írásos
anyag szóbeli kiegészítésére.
Kása Gabriella intézményvezető: Az intézmény működési engedélyének módosításához
van szükség az intézményi szakmai program módosítására, és a különböző szakellátási
formák aktualizálása tette szükségessé.
A működési engedély módosításához a szükséges anyagot már egy alkalommal beadtuk,
azonban a szakmai program véleményezését a Csongrád Megyei Önkormányzat Aranysziget Otthona az eddigiektől eltérően a Zala Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek
Otthona és Rehabilitációs Intézete -Pszichiátriai Betegek Országos Módszertani Intézete
részére adta át véleményezésre a Közösségi ellátás szakmai programja vonatkozásában. Dr.
Takács Ilona megbízott szakértő készítette a szakvéleményt, amelyben 9. ponton vizsgálta
a kötelező tartalmi elemeket és ebből a 9 pontból 2 pontot hiányosnak minősített. A kötelező mellékletekből 1 pont esetében nem volt bemutatva a Pszichiátriai gondozóval kialakított együttműködés. A további kötelező mellékletek kidolgozottságát elfogadta.
Az ellátottal kötendő megállapodás esetünkben a helyi szociális rendelet mellékletét képezi, melyet a szakmai program mellé nem mellékeltünk.
A szükségessé vált módosításokkal egy időben a Gondozási Központ minden további
szakellátására vonatkozó szakmai program kötelező elemeit bővítettük.
A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló többször módosított 1993. évi III.
tv. idevonatkozó része szerint a szakmai programot és annak mellékleteit (házirendek, foglalkoztatási terv) a Gondozási Központnak kell elkészítenie, és az intézmény fenntartójának a jóváhagyásával válik érvényessé, melyet a működési engedélyeztetéshez a határozati
kivonattal benyújtunk.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Petró Ferenc polgármester szavazásra bocsátja az
előterjesztésben foglaltak elfogadását.
A Képviselő-testület 12 igen szavazattal az előterjesztésben foglaltakat elfogadta és meghozta az alábbi határozatát:
51/2007.(IV.18.) KT határozat
Tárgy: Gondozási Központ szakmai programjának jóváhagyása
Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselőtestület) megtárgyalta Kása Gabriella Intézményvezető előterjesztésében a Gondozási Központ Szakmai programját, és a következő határozatot hozza:
1) A Képviselő-testület m e g á l l a p í t j a, hogy a Gondozási Központ szakmai programja megfelel a szakmai és a törvényességi előírásoknak, ezért j ó v á h a g y j a .
2) A Képviselő-testület f e l k é r i a Gondozási Központ vezetőjét, hogy a Gondozási
Központ szakmai programjának megvalósítását kísérje figyelemmel, a végrehajtására
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folyamatosan tegye meg a szükséges intézkedéseket - keresse a megvalósításhoz a
pályázati lehetőségeket - és szükség esetén kérje a Képviselő-testület támogatását.
Határidő: folyamatos
Felelős: Kása Gabriella a Gondozási Központ vezetője
Petró Ferenc polgármester
Dr. Keresztury Mónika jegyző
A határozatról értesül:
1.) Kása Gabriella, a Gondozási Központ vezetője
2.) Petró Ferenc polgármester
3.) Dr. Keresztury Mónika jegyző
4.) Pipicz Anita gazdasági vezető
5.) Irattár

II. Napirendi pont
Gondozási Központ Alapító Okiratának módosítása
Előadó: Kása Gabriella intézményvezető
(Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 3. számú melléklete tartalmazza)
Petró Ferenc polgármester: A Szociális, Ifjúsági és Sport Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, felkéri az elnököt, ismertesse a meghozott bizottsági véleményt.
Dr. Sümegi Sándor SZISB elnök: A Bizottság e g y e t é r t az írásbeli előterjesztésben
foglaltakkal, és a l k a l m a s n a k t a r t j a , hogy azt a Képviselő-testület megvitassa, és
elfogadja.
Petró Ferenc polgármester: Az aktualizálás után került a mostani Alapító Okirat a Testület
elé, javasolja elfogadásra.
Kérdés, hozzászólás:
Dr. Karsai Éva igazgatási ügyintéző: Az intézmény feladatköréből kikerült a családsegítés
ellátása 2007. január 31-től, mivel ezt a feladatot a Homokháti Kistérségi Többcélú Társulása Családsegítő és Gyermekjóléti Központja látja el. Az Alapító Okiratban egyéb adatok
is pontosításra kerültek, például: nem az intézmény, hanem a közösségi Pszichiátriai ellátás
telephelyeként van megjelölve a Jókai utcai ingatlan. Az Alapító Okiratban az intézmény
alaptevékenysége, TEÁOR szám, valamin szakfeladat szám és megnevezés szerint is felsorolásra kerül.
Az Alapító Okirat módosításban nagy segítséget nyújtott a Gondozási Központ intézményvezetője és helyettese, valamint a Polgármesteri hivatal gazdálkodási osztálya.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Petró Ferenc polgármester szavazásra bocsátja
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a határozati javaslatot.
A Képviselő-testület 12 igen szavazattal egyhangúan az alábbi határozatot hozza:
52/2007. (IV. 18.) KT határozat
Tárgy: Gondozási Központ Alapító Okiratának módosítása
H a t á r o z a t
Ásotthalom Község Önkormányzat Képviselőtestülete (továbbiakban: Képviselő-testület)
megtárgyalta a Gondozási Központ Alapító Okirat módosítására vonatkozó tárgyi előterjesztést és a következő határozatot hozza:
1.) A Képviselő-testület a Gondozási Központ 58/2000. számú határozattal jóváhagyott Alapító Okiratának 2. pontját az alábbiakra m ó d o s í t j a :
„2. - Az intézmény székhelye:

6783 Ásotthalom, Felszabadulás u. 2-6.

- közösségi pszichiátriai ellátás központi telephelye:
6783 Ásotthalom, Jókai u. 4.”
2.) A Képviselő-testület a Gondozási Központ 58/2000. számú határozattal jóváhagyott Alapító Okiratának 3. pontját az alábbiakra m ó d o s í t j a :
„3. Az intézmény alaptevékenysége:
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 57.
§, 59. §, 60. §, 62. §, 63. §, 65. §, 65/A §, 65/C §, 85/B § és 92/A §-ban meghatározott feladtok ellátásával összefüggő tevékenységek.
a) -Az intézmény szakmai szempontból meghatározott alaptevékenységének, a
KSH által kiadott gazdasági tevékenységek, egységes ágazati osztályozási rendje
szerinti besorolása:
85.31 Szociális ellátás elhelyezéssel
85.32 Szociális ellátás elhelyezés nélkül
- Az intézmény szakmai szempontból meghatározott alaptevékenységének szakfeladat rend szerinti szakfeladat száma és megnevezése:
− 85319-2
− 85323-3
− 85324-4

Egyéb szociális ellátás szállásnyújtással:
- Idősek Otthona (integrált intézmény)
Házi segítségnyújtás:
- házi segítségnyújtás
- jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
Családsegítés:
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− 85325-5
− 85326-6
− 85328-8

- tanyagondnoki szolgáltatás
Szociális étkeztetés
Nappali szociális ellátás:
-idősek klubja
Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás:
- támogató szolgáltatás
- közösségi pszichiátriai ellátás

b) A fentiekben felsorolt ellátási formák közül a Gondozás Központ az alábbiakat társulás keretén belül működteti:
853228-8
853228-8
85323-3

Közösségi pszichiátriai ellátás
(Gesztor intézményként)
Támogató szolgáltatás
(Gesztor intézményként)
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
(Mórahalom város gesztorságával)

c) - Az alaptevékenységek mellett ellátandó, kiegészítő tevékenységek a KSH által kiadott gazdasági tevékenységek, egységes ágazati osztályozási rendje szerinti besorolása:
− 55.51.

Munkahelyi étkeztetés

- Az alaptevékenységek mellett ellátandó, kiegészítő tevékenységek szakfeladat
rend szerinti szakfeladat száma és megnevezése:
− 55241-1
− 55232-3

Munkahelyi vendéglátás
Iskolai intézményi közétkeztetés

3.) A Képviselő-testület m e g b í z z a a jegyzőt és az intézményvezetőt, 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: Dr. Keresztury Mónika jegyző
Kása Gabriella intézményvezető
Határozatról értesül:
1.) Petró Ferenc polgármester
2.) Dr. Keresztury Mónika jegyző - általa az osztályvezető
3.) Kása Gabriella intézményvezető
4.) MÁK Csongrád Megyei Területi Igazgatósága
5.) Dél-alföldi Regionális Közigazgatási Hivatal
6.) Irattár
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III. Napirendi pont
A pénzbeli és természetben nyújtott, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 4/1996. (III.14.) sz. rendelet módosítása
Előadó: Dr. Karsai Éva igazgatási ügyintéző
(Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 4. – 5. számú melléklete tartalmazza)
Petró Ferenc polgármester: A Szociális, Ifjúsági és Sport Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, felkéri az elnököt, ismertesse a meghozott bizottsági véleményt.
Dr. Sümegi Sándor SZISB elnök: A Bizottság e g y e t é r t az írásbeli előterjesztésben
foglaltakkal, és a l k a l m a s n a k t a r t j a , hogy azt a Képviselő-testület megvitassa, és
elfogadja.
Petró Ferenc polgármester: Átadja a szót Dr. Karsai Éva igazgatási ügyintézőnek, a napirendi pont ismertetésére.
Dr. Karsai Éva igazgatási ügyintéző: Helyi rendeletünk módosítására azért volt szükség,
mert a családsegítés feladata átkerült a kistérséghez, valamint központi jogszabályváltozás
következett be a térítési díjak megállapítása terén. A térítési díjakat a szolgáltatási önköltség és a normatíva különbözeteként kell meghatározni. A térítési díjak részletes ismertetését az írásbeli előterjesztés tartalmazza.
Az előterjesztést azzal kívánom kiegészíteni, hogy a Gondozási Központ vezetője, javaslatában kérte a Testülettől, hogy az időskorúak nappali ellátását és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást továbbra is térítésmentesen biztosítsa az ellátottak részére, függetlenül attól,
hogy ezek már nem térítésmentesen nyújtható ellátások. A rendelet-tervezet elfogadását
követően térítésmentes ellátások lennének a tanyagondnoki szolgáltatás, a közösségi pszichiátriai ellátás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás és a nappali ellátás étkezés nélkül.
A Gondozási Központ vezetője javaslatában kérte továbbá, hogy helyi rendeletünkben írjuk elő a társult települések számára kötelezettségként a térítési díjak bevezetését. Erről mi
helyi rendeletünkben nem rendelkezhetünk, ezért javaslom, hogy e tekintetben az együttműködési megállapodásokat módosítsák, vagy kezdeményezzenek tárgyalásokat a társult
települések képviselő-testületeivel, hogy helyi rendeletükben ők is írják elő a térítési díjak
fizetését.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Petró Ferenc polgármester szavazásra bocsátja a rendelet-tervezet elfogadását.
A Képviselő-testület megtárgyalta a rendelet-tervezetben foglaltakat és 12 igen szavazattal
elfogadta és az alábbi rendeletet alkotja:
7/2007.(IV.18.) 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.
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(A rendelet teljes szövege – az előterjesztett tervezet szerint – a jegyzőkönyv 5. számú
melléklete.)

IV. Napirendi pont
Beszámoló a község közbiztonsági helyzetéről
Előadó: Dr. Zélity László r. alezredes, Szegedi Rendőrkapitányság kapitányság vezetője;
Pőcze Levente Ásotthalmi Polgárőr Egyesület elnöke
(Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 6. számú melléklete tartalmazza)
Petró Ferenc polgármester: A Település-, Vállalkozásfejlesztési és Mezőgazdasági Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, felkéri az elnököt, ismertesse a meghozott bizottsági véleményt.
Babarczi Antal TVMB elnök: A Bizottság e g y e t é r t az írásbeli előterjesztésben foglaltakkal, és a l k a l m a s n a k t a r t j a , hogy azt a Képviselő-testület megvitassa, és e l f o gadja.
Petró Ferenc polgármester: Köszönti a Rendőrkapitány Urat, gratulál a Képviselő-testület
nevében a kinevezéséhez, elkövetkező időszakban végzett munkájához sok sikert kíván, és
átadja a szót a napirendi pont ismertetésére.
Dr. Zélity László r. alezredes, Szegedi Rendőrkapitányság kapitányságvezetője: A kiadott
írásos anyaghoz nem kívánt szóban kiegészítést hozzáfűzni, véleménye, hogy az részletesen tartalmazza és ismerteti az ásotthalmi közbiztonság helyzetét.
Köszönetet mond a Képviselő-testület tagjainak, hiszen személyes meghallgatása nélkül is
megszavazták számára a bizalmat, és hozzájárultak kinevezéséhez. Dr. Zélity László ezután ismertette szakmai pályafutását kapitányságvezetői kinevezéséig.
Majd elmondta, hogy a törvények idevonatkozó paragrafusainak betartása és betartatása a
legfőbb feladata, mint kapitányságvezetőnek. A rendvédelem biztosítása véleménye szerint
eddig is biztosított volt, és a jövőben is biztosítani tudják. Általános nyomozóhatóságként
nagyon fontos feladat a bűncselekmények felderítése, illetve azok megelőzése. A bűnmegelőzés az eddigieknél nagyobb hangsúlyt fog kapni a tervei szerint. A helyi szinten ez úgy
jelentkezik, hogy a rendőrség részéről már elkészített Homokháti Kistérségre vonatkozó
bűnmegelőzés projekt – amely jelenleg egyeztetés alatt áll - megvalósítása rövidesen megkezdődik. Egy összevont intézkedési tervről beszélhetünk ebben az esetben a polgárőrökkel, a mezőőrökkel és minden más civil szervezettel együttműködve.
Petró Ferenc polgármester: A tegnapi napon már bizottsági ülésen a napirendi ponttal
kapcsolatosan született bizottsági vélemény, és feltettük kérdéseinket az ott jelenlévő Sisler
István rendőr alezredes úrnak.
Kérés az volt, hogy a település a hétvégi – péntek, szombat – napokra fokozottabb rendészeti jelenlétet kér, a tapasztalt rongálások megelőzése érdekében.
A mezőőri szolgálat bevezetésére is szükség van, a vadásztársaságokkal már megkezdtük a
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tárgyalásokat és elképzelhető közös megállapodás megkötése két fő alkalmazására.
Sisler István rendőr alezredes: A tegnapi napon elmondottakat nem kívánja ismételni, a
kiadott anyagban is látható, Ásotthalom viszonylag jó helyzetben van, hiszen az elmúlt 5
évben Ásotthalmon történt a legkevesebb ismertté vált bűncselekmény.
Dr. Zélity László r. alezredes, Szegedi Rendőrkapitányság kapitányságvezetője: A hétvégi
diszkók napjaira már van a rendőrségnek és az egyéb rendészeti szerveknek akciója, ami
alapján egy-egy este a szokottnál nagyobb létszámban és több szerv együttesen jelenik meg
és így történik meg a szokottnál nagyobb ellenőrzés. Ezzel valószínűleg nagyobb visszatartó hatást érhetünk el a deviáns magatartásúakkal szemben.
Pőcze Levente Ásotthalmi Községi Polgárőr Egyesület elnöke: A kiadott írásos anyagot
nem kívánja tovább részletezni, azonban felhívja a figyelmet a szülők felelősségére, a szülői példamutatás fontosságára. A rendőrséggel napi kapcsolatban vannak a polgárőrök, ez
nagyban segíti mindkét szerv munkájának hatékonyságát.
Kérdés, hozzászólás:
Kiss Sándor képviselő: A településen durva, kirívó esemény nem történt az elmúlt időszakban, ez bizonyítja a hatékony megelőző munkát is. Igen fontosak a lakossági észrevételek figyelembevétele is.
Az iskolai korosztálynál a megelőző tevékenységre nagyobb figyelmet kellene fordítani.
Javasolja, hogy a Testület keresse meg a mezőőri szolgálat bevezetésének módját, hiszen a
külterületi lopások és egyéb bűncselekmények megelőzésében, felderítésében nagy segítséget nyújthatna, és az külterületen élő lakosok biztonságérzetét is növelné.
Dr. Hadfiné Böjthe Gabriella igazgató: A helyi körzeti megbízottaknak, Sipos Zsoltnak
és Balogh Attilának megköszöni a tanévkezdéskor nyújtott segítséget.
Dr. Zélity László úr felé kérése, hogy az iskola részt vehessen a „Dada programban”. Ezzel
a havonta egyszer megtartott szakértői előadással is tovább lehetne fokozni a drog, az alkohol és más káros szenvedélyek elleni megelőzést és védekezést, az elrettentő hatás is fokozható lenne.
Dr. Zélity László r. alezredes, Szegedi Rendőrkapitányság kapitányságvezetője: A szakemberhiány ezen a területen állandó gondot jelent, mert erre külön képzésen készülnek fel
az előadók, de ígéretet tesz, hogy megkeresik közösen a megoldást.
Dr. Hadfiné Böjthe Gabriella igazgató: A Polgárőr Egyesület Elnökétől, pedig abban kér
segítséget, hogy a hétvégi focizások alkalmával számtalanszor tapasztalt rongálások megelőzésében nyújtsanak segítséget.
Fodor Csaba a Kistérségi Iroda munkatársa 14,30-kor megérkezett az ülésre.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Petró Ferenc polgármester szavazásra bocsátja
a község közbiztonságáról szóló beszámoló elfogadását.
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A Képviselő-testület 12 igen szavazattal elfogadta a beszámolót és meghozta az alábbi határozatát.
53/2007.(IV.18.) KT határozat
Tárgy: Beszámoló a község közbiztonsági helyzetéről
Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselőtestület) megtárgyalta a tárgyi előterjesztést a község közbiztonsági helyzetére vonatkozóan, és a következő határozatot hozza:
1.) A Képviselő-testület m e g k ö s z ö n i a Szegedi Rendőrkapitányság és az
Ásotthalom Községi Polgárőr Egyesület munkáját, és az általuk készített beszámolót e l f o g a d j a .
2.) A Képviselő-testület m e g b í z z a a polgármestert és a jegyzőt, hogy a beszámoló
elfogadásáról értesítse a Szegedi Rendőrkapitányság Vezetőjét és az Ásotthalom
Községi Polgárőr Egyesület Elnökét.
Határidő: azonnal
Felelős: Petró Ferenc polgármester
Dr. Keresztury Mónika jegyző
A Képviselő-testület a határozat végrehajtásáról nem kér jelentést.
Határozatról értesül:
1.) Petró Ferenc polgármester
2.) Dr. Keresztury Mónika jegyző, általa az osztályvezető
3.) Szegedi Rendőrkapitányság
4.) Ásotthalom Községi Polgárőr Egyesület
5.) Irattár

V. Napirendi pont
Tájékoztató a Kiskunhalasi Határőr Igazgatóság Szeged Határrendészeti Kirendeltség munkájáról
Előadó: Éberhardt Gábor hőr. alezredes, Határrendészeti Kirendeltségvezető
(Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 7. számú melléklete tartalmazza)
Petró Ferenc polgármester: A Település-, Vállalkozásfejlesztési és Mezőgazdasági Bizott-
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ság megtárgyalta az előterjesztést, felkéri az elnököt, ismertesse a meghozott bizottsági véleményt.
Babarczi Antal TVMB elnök: A Bizottság e g y e t é r t az írásbeli előterjesztésben foglaltakkal, és a l k a l m a s n a k t a r t j a , hogy azt a Képviselő-testület megvitassa, és e l f o gadja.
Petró Ferenc köszönti az ülésen megjelent Dr. Révész Szabolcs kirendeltségvezető helyettest, és átadja a szót a napirendi pont ismertetésére.
Dr. Révész Szabolcs kirendeltség vezető helyettes: Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy
Éberhardt Gábor kirendeltségvezető egyéb szolgálati elfoglaltsága miatt nem tudott eljönni
az ülésre.
Dr. Révész Szabolcs ezután részletesen ismerteti a tájékoztatóban kiadott anyagot.
Végül köszönetet mond a helyi lakosoknak, a Polgárőr Egyesületnek és a Rendőrségnek a
határőrség számára nyújtott segítségért, és az együttműködésért, mellyel a Határőrség is
növelni tudja a munkájának hatékonyságát.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Petró Ferenc polgármester szavazásra bocsátja a Kiskunhalasi Határőr Igazgatóság Szeged Határrendészeti Kirendeltség munkájáról szóló tájékoztató elfogadását.
A Képviselő-testület 12 igen szavazattal elfogadta a tájékoztatót.
15,13-kor Dr. Révész Szabolcs kirendeltség vezető helyettes,
Sisler István rendőr alezredes, Dr. Zélity László r. alezredes,
Szegedi Rendőrkapitányság kapitányságvezetője, Sipos Zsolt
körzeti megbízott, Balogh Attila körzeti megbízott távozik a
testületi ülésről.

VI. Napirendi pont
Beszámoló a Homokháti Többcélú Kistérségi Társulás 2006. évi munkájáról
Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Írásbeli előterjesztést a jegyzőkönyv 8. számú melléklete tartalmazza)
Petró Ferenc polgármester: A Település-, Vállalkozásfejlesztési és Mezőgazdasági Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, felkéri az elnököt, ismertesse a meghozott bizottsági véleményt.
Babarczi Antal TVMB elnök: A Bizottság e g y e t é r t az írásbeli előterjesztésben foglaltakkal, és a l k a l m a s n a k t a r t j a , hogy azt a Képviselő-testület megvitassa, és e l f o gadja.
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Petró Ferenc polgármester köszönti Fodor Csaba kistérségi munkatársat az ülésen. Nógrádi
Zoltán a Társulás elnöke jelezte, hogy nem tud részt venni az ülésen egyéb elfoglaltsága
miatt.
Átadja a szót Fodor Csaba részére, a napirendi pont kiegészítésére.
Fodor Csaba Kistérségi Iroda munkatársa: A beszámoló az elmúlt, 2006-os évet ismerteti.
Azonban már most nagyon részletesen kell foglalkozni az elkövetkező hét éves tervezettel.
A Társulás munkájához tartozik ezen felül a lakosságnak és a mezőgazdasági termelőknek
nyújtott segítség a pályázati lehetőségek feltárására és pályázatok készítésére.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Petró Ferenc polgármester szavazásra bocsátja a
Homokháti Többcélú Kistérségi Társulás 2006. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadását.
A Képviselő-testület 12 igen szavazattal elfogadta a beszámolót és meghozta az alábbi határozatát.
54/2007.(IV.18.) KT határozat
Tárgy: Beszámoló a Homokháti Többcélú Kistérségi Társulás 2006. évi munkájáról
Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselőtestület) megtárgyalta a tárgyi előterjesztést a Homokháti Többcélú Kistérségi Társulás
2006. évi munkájára vonatkozóan, és a következő határozatot hozza:
1.) A Képviselő-testület e l f o g a d j a a Homokháti Többcélú Kistérségi Társulás
2006. évi munkájáról készített beszámolót.
2.) A Képviselő-testület m e g b í z z a a polgármestert és a jegyzőt, hogy a beszámoló
elfogadásáról értesítse a Homokháti Többcélú Kistérségi Társulás Elnökét.
Határidő: azonnal
Felelős: Petró Ferenc polgármester
Dr. Keresztury Mónika jegyző
A Képviselő-testület a határozat végrehajtásáról nem kér jelentést.
Határozatról értesül:
1.) Petró Ferenc polgármester
2.) Dr. Keresztury Mónika jegyző, általa az osztályvezető
3.) Homokháti Többcélú Kistérségi Társulás Elnöke
4.) Irattár
Fodor Csaba a Kistérségi Iroda munkatársa 15,14-kor távozik
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az ülésről.

VII. Napirendi pont
Tájékoztató a civil szervezetek tevékenységéről
Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Írásbeli előterjesztést a jegyzőkönyv 9. számú melléklete tartalmazza)
Petró Ferenc polgármester: A Település-, Vállalkozásfejlesztési és Mezőgazdasági Bizottság az Oktatási, Művelődési és Egészségügyi Bizottság, és a Szociális, Ifjúsági és Sport
Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, felkéri az elnököt, ismertesse a meghozott bizottsági véleményt.
Babarczi Antal TVMB elnök: A Bizottság e g y e t é r t az írásbeli előterjesztésben foglaltakkal, és a l k a l m a s n a k t a r t j a , hogy azt a Képviselő-testület megvitassa, és e l f o gadja.
Tóth István OMEB elnök: A Bizottság e g y e t é r t az írásbeli előterjesztésben foglaltakkal, és a l k a l m a s n a k t a r t j a , hogy azt a Képviselő-testület megvitassa, és e l f o gadja.
Dr. Sümegi Sándor SZISB elnök: A Bizottság e g y e t é r t az írásbeli előterjesztésben
foglaltakkal, és a l k a l m a s n a k t a r t j a , hogy azt a Képviselő-testület megvitassa, és
elfogadja.
Petró Ferenc polgármester: A szervezetek által adott tájékoztatókat tanulmányozva megállapítható, hogy községünkben igen sokrétű tevékenységet folytatnak, az itt élők életében
szinte minden területen jelen vannak, segítséget nyújtanak, összetartják a közösségeket és
csoportokat.
Az elkövetkező időszakban a civil szervezetek és az Önkormányzat együttműködése igen
fontos marad, hiszen a civil szervezetek rengeteg pályázati forrást tudnak majd igényelni,
ezzel segítve az önkormányzati munkát is. Ezúton is megköszöni a Testület nevében is az
eddigi munkáját minden egyesületnek, alapítványnak és közalapítványnak.
Kérdés, hozzászólás:
Babarczi Antal képviselő: Mérlegelve a lehetőségeket és a jelenlegi helyzetet, talán nem
működik elég, a lakosságot összefogó és segítő szervezet. Pontosabban, például a külterületen is összefoghatná külön erre a célra megalakult egyesület a lakosságot.
Javasolja a Testületnek, tegyen meg minden a továbbiakban a civil szervezetek támogatására, különítsen el erre a célra már a koncepció tervezésekor külön összeget, mert az önkormányzati munkát is segítik tevékenységükkel.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Petró Ferenc polgármester szavazásra bocsátja
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a civil szervezetek munkájáról szóló tájékoztató elfogadását.
A Képviselő-testület 12 igen szavazattal elfogadta a tájékoztatót.

VIII. Napirendi pont
Tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről a végzett tevékenységemről
Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Írásbeli előterjesztést a jegyzőkönyv 10. számú melléklete tartalmazza)
Petró Ferenc polgármester: Nem kívánja kiegészíteni az írásbeli anyagot, várja a kérdéseket, hozzászólásokat.
Kérdés, hozzászólás:
Dobák Sándor képviselő: A 12.) pontban szereplő egyeztetéssel kapcsolatban kérdése,
hogy akkor az Önkormányzat tulajdonába kerül a csarnok?
Petró Ferenc polgármester: Igen, lemond határozatban a tulajdoni jogáról és bérleti díjat
fog fizetni a Közgyűlés, mint a Bedő Albert Szakiskola fenntartója.
Babarczi Antal képviselő: A 6.) pontban szereplő egyeztetéssel kapcsolatban kér szóbeli
kiegészítést. Továbbá a 11.) pontban szerepel, hogy a Tűzoltó Köztestület megtartotta ülését, kérdése, hogyan fogadták a Képviselő-testületi határozatunkat és a többi tagönkormányzat milyen döntéseket hozott?
Petró Ferenc polgármester: Az OTP Bankkal annak ellenére, hogy nem ő a számlavezető
pénzintézetünk, nem szakadt meg a kapcsolatunk. Minden héten például e-mailen értesítik
az Önkormányzatot a pályázati kiírásokról, finanszírozási lehetőségekről. Egyezetésre került az is, hogy a Bank hogyan tudna kedvezményesen rulirozó hitelt nyújtani. A másik
fontos megbeszélési tárgy a közbeszerzési eljárás kérdése volt. Az OTP Bank állítása szerint a Képviselő-testületnek lehetősége van a közbeszerzési eljárás lefolytatásának elkerülésére, az éven belüli hitelek esetében. A tegnapi bizottsági ülésen erről már volt szó, és az
Önkormányzat nem zárkózik el a közbeszereztetéstől. Vannak törvényi anomáliák melyek
tisztázása és értelmezése ebben az esetben szükséges, ezért kérünk közbeszerzési szakembertől írásos állásfoglalást erre vonatkozóan.
A közbeszerzési referensünk úgy értelmezi a törvény alapján, hogy akkor is közbeszereztetni kell a banki szolgáltatásokat, ha már módosításra, vagy újabb hitelszerződés megkötésére kerül sor, és az összevont érték egy éven belül meghaladja a 8 millió forintot, akkor
már a módosításra vonatkozóan is le kell folytatni a közbeszerzési eljárást.
A Képviselő-testületnek a szakértői vélemény alapján kell majd döntését meghoznia.

18
A Tűzoltó Köztestület igényével kapcsolatosan többféle döntés született. Öttömös Képviselő-testületet úgy fogalmazott, hogy amennyiben lesz kerete a költségvetésében, akkor
nem zárkózik el a támogatástól. Üllési Testület támogatta, a Pusztamérgesi Testület nem
támogatta az igényt. Sánta Gizella polgármester asszony a meghozott döntéseket tudomásul vette, hiszen mindenki előtt ismeretes az önkormányzatok nehéz anyagi helyzete.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Petró Ferenc polgármester szavazásra bocsátja
a tájékoztató elfogadását.
A Képviselő-testület 12 igen szavazattal elfogadta a tájékoztatóban foglaltakat.

IX. Napirendi pont
Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról az átruházott hatáskörben
hozott döntésekről
Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Írásbeli előterjesztést a jegyzőkönyv 11. számú melléklete tartalmazza)
Petró Ferenc polgármester: Várja az esetleg felmerülő kérdéseket a jelentéssel kapcsolatban.
Kérdés, hozzászólás:
Babarczi Antal képviselő: a 41/2007.(III.12.) KT határozattal döntött a Testület a belterületi utcák útburkolatának felújításáról. Mivel a kiadott anyagban olvasható, hogy a pályázat
nem került beadásra, kérdése, hogy a SADE-dal, mint fővállalkozóval milyen egyeztetések
folytak eddig az útburkolati hibák kijavítására, hiszen az Önkormányzat nem tud erre jelentős összeget költeni.
Petró Ferenc polgármester: Az utak helyszíni megtekintése megtörtént már, és 30 napos
határidőt kért a SADE. Fackelmann István alpolgármesterrel a község teljes területe bejárásra került és a Térségi Vízmű-üzemeltetési Intézmény szakembere is jelen volt.
Kiss Sándor képviselő: a 19/2007. (I.18.) KT határozatnál a Polgármester Úr arról számol
be, hogy a Polgármesteri Hivatalban nem történt meg a testületi döntésnek megfelelően a 2
fő létszámleépítése, kérdése milyen okból nem történt meg?
Petró Ferenc polgármester: A Hivatalban valóban nem történt meg a létszám leépítés,
mert az SZMSZ-ben nem került átvezetésre a létszámcsökkentés, ennek rendezése egy későbbi testületi ülésen történik majd meg. A Hivatalban megmaradt, illetve tovább nőt a
köztisztviselők leterheltsége, egy fő tartós távolléte miatt, tehát a helyettesítést is meg kell
oldani, ezen felül plusz feladatok elvégzésére is fel kell készülnünk OEP és egyéb igazolás
esetében.
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Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Petró Ferenc polgármester szavazásra bocsátja
a határozati javaslatot.
A Képviselő-testület 12 igen szavazattal elfogadta az előterjesztésben foglaltakat és meghozta az alábbi határozatát:
55/2007. (IV.18.) KT határozat
Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról az átruházott hatáskörben
hozott döntésekről
Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület)
Petró Ferenc polgármester előterjesztését megtárgyalta és az alábbiak szerint dönt:
1 . ) A Képviselő-testület a Képviselő-testület a 6, 8, 19/2007. (I.18.) KT határozat, a 21, 22, 23, 24, 25, 29, 30, 31, 32, 33, 34/2007. (II.16.) KT határozat,
a 40, 41, 42/2007. (III.12.) KT határozatának végrehajtásáról szóló tájékoztatót e l f o g a d j a , és a Polgármester átruházott hatáskörében hozott döntésekről szóló jelentését t u d o m á s u l v e s z i .
Erről értesítést kap:
1.) Petró Ferenc polgármester
2.) Dr. Keresztury Mónika jegyző – általa Pipicz Anita gazdasági osztályvezető
3.) Irattár

X. Napirendi pont
Jegyzői tájékoztató az Önkormányzat munkáját érintő jogszabályokról és a Polgármesteri Hivatal munkájáról
Előadó: Dr. Karsai Éva igazgatási ügyintéző
(Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 12. számú melléklete tartalmazza)
Petró Ferenc polgármester: Átadja a szót Dr. Karsai Éva igazgatási ügyintézőnek a napirendi pont ismertetésére.
Dr. Karsai Éva igazgatási ügyintéző: Központi jogszabályokon alapuló többletfeladat elvégzése hárul a köztisztviselőkre a Hivatalban. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szól 1993. évi III. törvény alapján a polgármesteri hatáskörbe tartozik a hatósági bizonyítványok kiállítása az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság igazolására, vala-
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mint a járulékfizetés alapjának igazolására.
Többletfeladat elvégzését kell elvégezni az egyes, az egészségügyet érintő kormányrendeleteknek a vizitdíj és a kórházi napidíj bevezetésével kapcsolatos módosításáról szóló
4/2007. (I. 22.) kormány rendelet alapján, mivel a 20 alkalmat meghaladó vizitdíj visszafizetésről a jegyzőnek egyszerűsített határozatban kell rendelkeznie. A lakosságot az előbb
említett lehetőségekről a helyi újságban megjelenő cikkel tájékoztatni fogjuk, valamint a
hivatali hirdetőn is megjelenik a tájékoztató. Egyeztetés alapján a jogszabályi előírásoknak
megfelelően a folyamatos ügyintézés mellett, havi egy alkalmat minden hónap első keddjét
jelöltük meg, amikor az ügyfelet megillető vizitdíj visszafizetéséről a jegyző azonnal köteles dönteni.
A Tájékoztatók a jegyzőkönyv 13. számú mellékleteként csatolásra került.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Petró Ferenc polgármester szavazásra bocsátja
a jegyző tájékoztató elfogadását.
A Képviselő-testület 12 igen szavazattal elfogadta a tájékoztatót.

XI. Napirendi pont
Ásotthalmi lakosok egészségügyi állapotának felméréséről szóló tájékoztató megvitatása
Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Írásbeli előterjesztést a jegyzőkönyv 14. sz. melléklete tartalmazza)
Petró Ferenc polgármester: A Oktatási, Művelődési és Egészségügyi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, felkéri az elnököt, ismertesse a meghozott bizottsági véleményt.
Tóth István OMEB elnök: A Bizottság e g y e t é r t az írásbeli előterjesztésben foglaltakkal, és a l k a l m a s n a k t a r t j a , hogy azt a Képviselő-testület megvitassa, és e l f o gadja.
Petró Ferenc polgármester: A tegnapi napon, a Bizottsági ülésen hozott döntés alapján
szükségessé válik az orvosokkal kötött szerződés felülvizsgálata, aktualizálása.
Az állásfoglalás kérése is megtörténik majd a vizitdíj kérésével kapcsolatosan.
Kérdés, hozzászólás:
Kása Gabriella intézményvezető: E-mailen kaptak törvény tervezetet, melyet véleményeznie kell a Gondozási Központnak és továbbküldeni a Módszertani Központba. A tervezetben foglaltak alapján szociális intézményekben lakóknak nem kell vizitdíjat fizetni.
Várhatóan június-július hónap körül fog a kidolgozott rendelet hatályba lépni.
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Kiss Sándor képviselő: Kérdése a jelenlévő háziorvosokhoz, a Testület milyen irányú döntésekkel tudna segíteni munkájukban?
Dr. Delgado Ulloa Jorge háziorvos: Megoldásra váró problémák, feladatok mindig vannak, ezeket az Önkormányzattal egyeztetve általában sikerül megoldani. Azonban a sürgős
feladatként a rendelő épületének állapotjavítását hangsúlyozza, mint több éve szükséges
dolgot.
Petró Ferenc polgármester: Sajnos az egészségügyi intézmények építését szolgáló pályázati kiírások nem szerepelnek a 2007-2009-es kormányzati tervek között, ezért az Önkormányzat sem tudta a tervezett egészségházat megépíteni. Mivel a jelenlegi helyzeten valóban javítani kell, más irányú megoldást keresünk a lakosság és a háziorvosok komfortérzetének javítására.
Dr. Herczeg István háziorvos: Csatlakozok az előttem szólóhoz, általában mindig megtaláljuk a megfelelő megoldást, és a rendelő épületének bővítése, korszerűsítése a legfontosabb jelenleg.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Petró Ferenc polgármester szavazásra bocsátja
a tájékoztató elfogadását.
A Képviselő-testület 12 igen szavazattal elfogadta a tájékoztatót.

XII. Napirendi pont
Tájékoztató a gyógyszerellátás helyzetéről
Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Írásbeli előterjesztést a jegyzőkönyv 15. sz. melléklete tartalmazza)
Petró Ferenc polgármester: Az Oktatási, Művelődési és Egészségügyi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, felkéri az elnököt, ismertesse a meghozott bizottsági véleményt.
Tóth István OMEB elnök: A Bizottság e g y e t é r t az írásbeli előterjesztésben foglaltakkal, és a l k a l m a s n a k t a r t j a , hogy azt a Képviselő-testület megvitassa, és e l f o gadja.
Petró Ferenc polgármester: A gyógyszertár vezetője, Dr. Herczegné Jagosits Emese gyógyszerész sajnos a délutáni áruátvétel miatt nem tudott megjelenni az ülésen.
Az elmúlt évekhez képest jelentősen javult a községben a gyógyszerigények azonnali kiadása. A készletből hiányzó gyógyszereket napközbeni, sürgősségi szállítással tudja a
gyógyszertár biztosítani.
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Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Petró Ferenc polgármester szavazásra bocsátja a tájékoztató elfogadását.
A Képviselő-testület 12 igen szavazattal elfogadta a tájékoztatót.

XIII. Napirendi pont
A Települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 1/2000.(I. 20.) sz. rendelet módosítása
Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Írásbeli előterjesztést a jegyzőkönyv 16. – 17. számú melléklete tartalmazza)
Petró Ferenc polgármester: A Település-, Vállalkozásfejlesztési és Mezőgazdasági Bizottság, a Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, felkéri az elnököt,
ismertesse a meghozott bizottsági véleményt.
Babarczi Antal TVMB elnök: A Bizottság e g y e t é r t az írásbeli előterjesztésben foglaltakkal, és a l k a l m a s n a k t a r t j a , hogy azt a Képviselő-testület megvitassa, és e l f o gadja.
Polner Frigyesné PTB elnök: A Bizottság e g y e t é r t az írásbeli előterjesztésben foglaltakkal, és a l k a l m a s n a k t a r t j a , hogy azt a Képviselő-testület megvitassa, és e l f o gadja.
Petró Ferenc polgármester: A Dél-alföldi Regionális Közigazgatási Hivatal törvényességi
észrevételt tett ezen rendeletünkkel kapcsolatosan. Javasolja az előterjesztésben foglaltak
alapján a rendelet-tervezetet elfogadni.
Dr. Karsai Éva igazgatási ügyintéző: A törvényességi észrevételben foglaltak alapján készítette el a Települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 1/2000.(I. 20.) sz. rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetet, valamint
a következő napirendi pontként tárgyalandó 14/2007. (II.16.) KT határozat hatályon kívül
helyezésre vonatkozó előterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Petró Ferenc polgármester szavazásra bocsátja a rendelet-tervezet elfogadását.
A Képviselő-testület megtárgyalta a rendelet-tervezetben foglaltakat és 12 igen szavazattal
elfogadta és az alábbi rendeletet alkotja:
8/2007.(IV.18.) KT rendelet
Ásotthalom Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Települési szilárd hulladékkal
kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybe-vételéről szóló 1/2000.(I. 20.) sz. rendelet
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módosításáról szóló rendeletet megalkotta.
(A rendelet teljes szövege – az előterjesztett tervezet szerint – a jegyzőkönyv 17. számú
melléklete.)

XIV. Napirendi pont
14/2007.(II.16.) KT határozat hatályon kívül helyezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Írásbeli előterjesztést a jegyzőkönyv 18. számú melléklete tartalmazza)
Petró Ferenc polgármester: A Település-, Vállalkozásfejlesztési és Mezőgazdasági Bizottság, a Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, felkéri az elnököt,
ismertesse a meghozott bizottsági véleményt.
Babarczi Antal TVMB elnök: A Bizottság e g y e t é r t az írásbeli előterjesztésben foglaltakkal, és a l k a l m a s n a k t a r t j a , hogy azt a Képviselő-testület megvitassa, és e l f o gadja.
Polner Frigyesné PTB elnök: A Bizottság e g y e t é r t az írásbeli előterjesztésben foglaltakkal, és a l k a l m a s n a k t a r t j a , hogy azt a Képviselő-testület megvitassa, és e l f o gadja.
Petró Ferenc polgármester: A határozat hatályon kívül helyezése kapcsolódik az előzőekben elfogadott rendeletmódosításhoz.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Petró Ferenc polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslat elfogadását.
A Képviselő-testület 12 igen szavazattal elfogadta Petró Ferenc polgármester előterjesztését és meghozta az alábbi határozatát:
56/2007.(IV.18.) KT határozat
Tárgy: 14/2007.(II.16.) KT határozat hatályon kívül helyezése
Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselőtestület) megtárgyalta Petró Ferenc polgármester tárgyi előterjesztését a 14/2007.(II.16.)
KT határozat hatályon kívül helyezésére vonatkozóan, és a következő határozatot hozza:
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1.) A Képviselő-testület – tekintettel arra, hogy a hulladékszállítási díjkedvezmény feltételeit a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 1/2000.(I. 20.) sz. rendeletében kívánja szabályozni - ú g y
d ö n t , hogy h a t á l y o n k í v ü l h e l y e z i a 14/2007.(II.16.) KT határozatát
2007. április 18. napjával.
Határidő: azonnal
Felelős: Petró Ferenc polgármester
Dr. Keresztury Mónika jegyző
Határozatról értesül:
1.) Petró Ferenc polgármester
2.) Dr. Keresztury Mónika jegyző, általa az osztályvezető
3.) Dél-alföldi Regionális Közigazgatási Hivatal
4.) Szegedi Környezetgazdálkodási Kht.
5.) Irattár
Dr. Czabay Ilona, az ÁSOTT-TELSZO Kht. könyvvizsgálója
17,15-kor megérkezik az ülésre.

XV. Napirendi pont
Az ÁSOTT-TELSZO KHT 2006 évre szóló Közhasznúsági jelentése és éves beszámolója
Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Írásbeli előterjesztést a jegyzőkönyv 19. számú melléklete tartalmazza)
Petró Ferenc polgármester: Az Ügyrendi Bizottság, a Település-, Vállalkozásfejlesztési és
Mezőgazdasági Bizottság, a Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, felkéri az elnököt, ismertesse a meghozott bizottsági véleményt.
Babarczi Antal TVMB elnök: A Bizottság e g y e t é r t az írásbeli előterjesztésben foglaltakkal, és a l k a l m a s n a k t a r t j a , hogy azt a Képviselő-testület megvitassa, és e l f o gadja.
Polner Frigyesné PTB elnök: A Bizottság e g y e t é r t az írásbeli előterjesztésben foglaltakkal, és a l k a l m a s n a k t a r t j a , hogy azt a Képviselő-testület megvitassa, és e l f o gadja.
Pőcze Levente ÜB elnök: A Bizottság e g y e t é r t az írásbeli előterjesztésben foglaltakkal, és a l k a l m a s n a k t a r t j a , hogy azt a Képviselő-testület megvitassa, és e l f o gadja.
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Petró Ferenc polgármester köszönti Dr. Czabay Ilona könyvvizsgáló asszonyt az ülésen és
átadja a szót az írásos anyag kiegészítésére.
Dr. Czabay Ilona könyvvizsgáló részletesen ismerteti az előterjesztés mellékleteként található 2006. évi Közhasznú jelentést, a 2006. január 1-december 31 üzleti évről készült
egyszerűsített éves beszámolót és mellékleteit, az általa elkészített és 2007. március 31-én
aláírt független könyvvizsgáló jelentését.
Felhívja Németh Attila ügyvezető figyelmét, hogy tegye meg a szükséges lépéseket annak
érdekében, hogy számviteli, gazdálkodási, adózási ismereteit folyamatosan javítsa, bővítse,
mert ez elengedhetetlen feltétele a munkakörének felelősségteljes végzéséhez.
Javasolja a következő kiegészítő határozati pont elfogadását a Képviselő-testület számára:
„3.) A Képviselő-testület utasítja a Kht. ügyvezetőjét, hogy a 2007. június 13-i
testületi ülésre készítsen pénzügyi beszámolót a 2007. január 01-től 2007. május
31-ig tartó időszakról.”
Németh Attila ügyvezető: Várja a kérdéseket, hozzászólásokat.
Petró Ferenc polgármester: Tájékoztatásul elmondja, hogy a mérlegkészítés időszakában a
könyvvizsgáló asszony észrevételt tett, mert hiányosságokat észlelt. Intézkedésként két területen azonnali ellenőrzést rendelt el, a szerződések és azok valóságát, valamint a szerződéses értékek valós teljesítését ellenőriztette le. Az ellenőrzés lényeges hiányosságokat nem
talált. A másik terület a jelenléti ívek átvizsgálására vonatkozott, itt sem volt hiányosság. A
bérek és az árbevételek nincsenek összhangban, a dolgozók alkalmazását kell elemezni és a
megfelelő döntést meghozni.
Teljeskörű ellenőrzést fog kérni a 2006-os és 2007-es évre vonatkozóan külsős szakembertől.
A kiadott utasítás alapján minden könyvelési bizonylatot szignózni fog, e nélkül nem kerülhet könyvelésre egyetlen tétel sem.
Kérdés, hozzászólás:
Dobák Sándor képviselő, Felügyelő Bizottság elnöke: A Felügyelő Bizottság is lefolytatott egy ellenőrzés hasonló céllal és tartalommal, Dr. Czabay Ilona könyvvizsgáló asszony
által írt levél alapján, mint amit a Polgármester Úr az előbb ismertetett. Az ellenőrzés hasonló eredményre jutott.
Babarczi Antal képviselő: Áttanulmányozva az anyagot, valóban pozitív eredményt tud
kimutatni a Kht., de felhívja a figyelmet, hogy a Kht. saját tőkéje még mindig mínuszban
van.
Az árbevétel összege is rendkívüli módon lecsökkent, ez nem a Kht. fejlődését mutatja, ezt
a tulajdonosnak nem szabad megengedni, ezt az irányt meg kell fordítani.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Petró Ferenc polgármester szavazásra bocsátja az
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alábbi kiegészítő határozati javaslat elfogadását, melynek határideje 2007. júniusi testületi
ülés.
„3.) A Képviselő-testület utasítja a Kht. ügyvezetőjét, hogy a 2007. június 13-i
testületi ülésre készítsen pénzügyi beszámolót a 2007. január 01-től 2007. május
31-ig tartó időszakról.”
A Képviselő-testület 12 igen szavazattal a kiegészítő határozati pontot elfogadta.
Petró Ferenc polgármester az előzőekben elfogadott kiegészítéssel együtt elfogadásra javasolja az előterjesztésben foglaltakat.
A Képviselő-testület 12 igen szavazattal a elfogadta az elterjesztésben foglaltakat, és meghozta az alábbi határozatát:
57/2007. (IV.18.) KT határozat
Tárgy: Az ÁSOTT-TELSZO KHT 2006 évre szóló Közhasznúsági jelentése és éves beszámolója

Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban Képviselő-testület)
megtárgyalta Németh Attila ügyvezető előterjesztésében az ÁSOTT-TELSZO KHT Közhasznúsági jelentését és éves beszámolóját, melyről a következők szerint határoz
1.) A Képviselő-testület az ÁSOTT-TELSZO KHT ügyvezetője által elkészített 2006. évi
K ö z h a s z n ú s á g i j e l e n t é s t a bevételek és költségek tevékenység szerinti tételes kimutatása és felhasználása alapján – a Felügyelő Bizottság javaslatára és a független könyvvizsgálói jelentés tartalmára figyelemmel – e l f o g a d j a .
2.) A Képviselő-testület az ÁSOTT-TELSZO KHT egyszerűsített éves b e s z á m o l ó j á t
és a kiegészítő mellékleteit a könyvvizsgálói záradékban szereplő eszközök-források
egyező főösszege 13.905 e Ft, és 593 eFt mérleg szerinti eredménnyel a hitelesítő záradékban rögzítettek alapján – figyelemmel a Felügyelő Bizottság véleményére és a független könyvvizsgálói jelentés tartalmára – e l f o g a d j a .
3.) A Képviselő-testület u t a s í t j a a Kht. ügyvezetőjét, hogy a 2007. június 13-i testületi
ülésre készítsen pénzügyi beszámolót a 2007. január 01-től 2007. május 31-ig tartó időszakról.
4.) A Képviselőt-testület f i g y e l m e z t e t i a Kht. ügyvezetőjét, hogy tartsa be a jogszabályi előírásokat, fordítson fokozott figyelmet a gazdálkodás hatékonyabbá tételére és
készítsen intézkedési tervet 2 0 0 7 . m á j u s 1 5 . n a p j á i g a független könyvvizsgáló és a Felügyelő Bizottság által feltárt hiányosságok megszüntetése érdekében.
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5.) A Képviselőt-testület u t a s í t j a a Kht. ügyvezetőjét, hogy a vállalkozási szerződések
megkötése előtt készítsen előkalkulációt a vállalkozás eredményességére vonatkozóan,
és a jóváhagyásra kötelezett szerződések esetében a szerződés teljesítését követően
nyújtson be utókalkulációt. Az elő- és utókalkulációt a Kht. ügyvezetője köteles a Felügyelő Bizottság, a független könyvvizsgáló és a polgármester részére rendelkezésre
bocsátani.
6.) A Képviselőtestület m e g b í z z a az ügyvezetőt, hogy az 1.); 2.); 3.) és 4.) pontban
foglaltak végrehajtására a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Határidő: 1.) és 2.) pontra vonatkozóan 2007. december 31.
3.) pontra vonatkozóan a 2007. júniusi testületi ülés
4.) pontra vonatkozóan 2007. május 15. ill. folyamatosan
5.) pontra vonatkozóan folyamatosan
Felelős: Petró Ferenc polgármester
Németh Attila ügyvezető
Határozatról értesül:
1. Petró Ferenc polgármester
2. Dr. Keresztury Mónika jegyző
3. Németh Attila ügyvezető
4. Pipicz Anita gazdasági osztályvezető
5. Dr. Czabay Ilona könyvvizsgáló
6. Irattár
Dr. Czabay Ilona, az ÁSOTT-TELSZO Kht. könyvvizsgálója
18,00-kor távozik az ülésről.

XVI. Napirendi pont
A 2006. évi költségvetési rendelet módosítása
Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Írásbeli előterjesztést a jegyzőkönyv 20.- 21. 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 e g y e t é r t az írásbeli előterjesztésben foglaltakkal, és a l k a l m a s n a k t a r t j a , hogy azt a Képviselő-testület megvitassa, és e l f o gadja.
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Petró Ferenc polgármester: A 2006.évi pótelőirányzatok átvezetése történt meg, ezért
szükséges a rendelet módosítása.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Petró Ferenc polgármester szavazásra bocsátja a rendelet-tervezet elfogadását.
A Képviselő-testület megtárgyalta Petró Ferenc polgármester előterjesztését és 12 igen szavazattal elfogadta és az alábbi rendeletet alkotja:
9/2007.(IV.18.) KT rendelet
Ásotthalom Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2006. évi költségvetésről szóló
5/2006.(III.2.) KT rendeletének módosításáról szóló rendeletet megalkotta.
(A rendelet teljes szövege – az előterjesztett tervezet szerint – a jegyzőkönyv 21. számú
melléklete.)

XVII. Napirendi pont
Az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásának elfogadása
Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Írásbeli előterjesztést a jegyzőkönyv 22. - 23. számú melléklete tartalmazza)

Petró Ferenc polgármester: A Település-, Vállalkozásfejlesztési és Mezőgazdasági Bizottság, a Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság, az Oktatási, Művelődési és Egészségügyi Bizottság, a Szociális, Ifjúsági ls sport Bizottság valamint az Ügyrendi Bizottság is megtárgyalta
az előterjesztést, felkéri az elnököt, ismertesse a meghozott bizottsági véleményt.
Babarczi Antal TVMB elnök: A Bizottság e g y e t é r t az írásbeli előterjesztésben foglaltakkal, és a l k a l m a s n a k t a r t j a , hogy azt a Képviselő-testület megvitassa, és e l f o gadja.
Polner Frigyesné PTB elnök: A Bizottság e g y e t é r t az írásbeli előterjesztésben foglaltakkal, és a l k a l m a s n a k t a r t j a , hogy azt a Képviselő-testület megvitassa, és e l f o gadja.
Tóth István OMEB elnök: A Bizottság e g y e t é r t az írásbeli előterjesztésben foglaltakkal, és a l k a l m a s n a k t a r t j a , hogy azt a Képviselő-testület megvitassa, és e l f o gadja.
Dr. Sümegi Sándor SZISB elnök: A Bizottság e g y e t é r t az írásbeli előterjesztésben
foglaltakkal, és a l k a l m a s n a k t a r t j a , hogy azt a Képviselő-testület megvitassa, és
elfogadja.
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Pőcze Levente ÜB elnök: A Bizottság e g y e t é r t az írásbeli előterjesztésben foglaltakkal, és a l k a l m a s n a k t a r t j a , hogy azt a Képviselő-testület megvitassa, és e l f o gadja.
Petró Ferenc polgármester köszönti Gajdánné Szatmári Mária könyvvizsgáló asszony az
ülésen és átadja a szót az írásos anyag kiegészítésére.
Gajdánné Szatmári Mária könyvvizsgáló részletesen ismerteti a jegyzőkönyv 24. számú
mellékleteként csatolt, az általa elkészített és 2007. április 5-én aláírt független könyvvizsgáló jelentését.
Az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról szóló rendelet-tervezetet és a 2006. évi
pénzmaradvány felhasználásának elfogadásáról szóló határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Testület számára.
Dobák Sándor képviselő: Felhívja a figyelmet, hogy az önkormányzati közműhitel visszafizetési határideje 2008. december 30-e. Az Önkormányzatnak kellene intézkedni, mivel
vannak olyan Fundamenta szerződő felek, akik a vállalt részletfizetéseket nem teljesítik.
Petró Ferenc polgármester: Hozzávetőleg 40-50 személy nem fizette ki a részleteket időben, Többször jelezte a Jegyző Asszony felé ezt a problémát. Tavaly év végén kipostázásra
kerültek az értesítők ezzel kapcsolatosan, de szükséges lesz az újabb egyeztetés és értesítők
kiküldése is.
Kiss Sándor képviselő: Kérdése, hogy a Képviselő-testület mit tud tenni annak érdekében,
milyen döntéseket kell meghozni, ha az ÖNHIKI-s támogatás összege helyett más forrásból tudjon bevételhez, támogatáshoz jutni az Önkormányzat?
Petró Ferenc polgármester: Rövid időn belül a költségvetés tervezésekor már nem lehet
figyelembe venni az esetleges ÖNHIKI-s támogatást, mint bevételt.
Gajdánné Szatmári Mária könyvvizsgáló: Kimondható, hogy a törvényi rendelkezések
fogják az önkormányzatokat ettől a támogatási összeg igénylésétől megfosztani. A támogatás a társulási intézmények támogatására kerül átcsoportosításra, az állam így fogja a normatívákat kiosztani.
Megoldást jelenthet, ha a beruházás és fejlesztés összegeit majd a működési kiadásokra
csoportosítja át a Testület, de ennek a következménye, hogy a pályázati lehetőségekkel
nem tud élni az Önkormányzat. Ezért olyan pénzintézetet kell választani, amely az ilyen
jellegű hitelek folyósítását vállalja. A rulirozó hitel ad lehetőséget az önkormányzati forrás
biztosítására, 2006. január 1-től az Ötv. úgy rendelkezik, hogy képviselő-testületi rendelettel egy évben korlátozás nélkül, többször lehet számlavezető pénzintézetet váltani.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Petró Ferenc polgármester szavazásra bocsátja
a 2006. évi pénzmaradvány felhasználására vonatkozó határozati javaslatot.
A Képviselő-testület 12 igen szavazattal elfogadta és meghozta az alábbi határozatát:
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58/2007. (IV.18.) KT határozat
Tárgy: 2006. évi pénzmaradvány felhasználása
Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban Képviselőtestület) megtárgyalta Petró Ferenc polgármester tárgyi előterjesztését az Önkormányzat
2006. évi pénzmaradvány felhasználására vonatkozóan, és a következő határozatot hozza:
1.)

A Képviselőt-testület az Ásotthalom Község Önkormányzat 73.121 e Ft pénzmaradványából 75.580 e Ft a közműfejlesztési hozzájárulásokra befizetett összeg,
amely a Víziközmű hitel törlesztésére fordítható, a fennmaradó összeg
2.459 e Ft.

2.)

A Képviselő-testület m e g b í z z a a polgármestert és a jegyzőt, hogy az Önkormányzat 2006. évi pénzmaradvány felhasználásával kapcsolatos további intézkedéseket tegye meg.

Határidő: azonnal
Felelős: Petró Ferenc polgármester
Dr. Keresztury Mónika jegyző
Pipicz Anita gazdasági osztályvezető
Határozatról értesül:
1.) Petró Ferenc polgármester
2.) Dr. Keresztury Mónika jegyző
3.) Irattár
Petró Ferenc polgármester szavazásra bocsátja a rendelet-tervezet elfogadását.
A Képviselő-testület megtárgyalta Petró Ferenc polgármester előterjesztését és 12 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotja:
10/2007.(IV.18.) KT rendelet
Ásotthalom Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ásotthalom Község Önkormányzat 2006. évi költségvetésének végrehajtásáról, és a keletkezett pénzmaradvány felhasználásáról szóló rendeletet megalkotta.
(A rendelet teljes szövege – az előterjesztett tervezet szerint – a jegyzőkönyv 24. számú
melléklete.)
Gajdánné Szatmári Mária könyvvizsgáló asszony 18,45-kor
távozik az ülésről.
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XVIII. Napirendi pont
A 2007. évi költségvetéséről szóló 2/2007. (II.16.) KT rendelet módosítása
Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Írásbeli előterjesztést a jegyzőkönyv 25. - 26. 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 e g y e t é r t az írásbeli előterjesztésben foglaltakkal, és a l k a l m a s n a k t a r t j a , hogy azt a Képviselő-testület megvitassa, és e l f o gadja.
Petró Ferenc polgármester: A LEKI pályázati támogatás feltétele, hogy az önkormányzati
költségvetési rendeletben nevesíteni kell az önerőt. A rendeletmódosítással ez történik
meg.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Petró Ferenc polgármester szavazásra bocsátja a rendelet-tervezet elfogadását.
A Képviselő-testület megtárgyalta Petró Ferenc polgármester előterjesztését és 12 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotja:
11/2007.(IV.18.) KT rendelet
Ásotthalom Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ásotthalom Község Önkormányzat
2007. évi költségvetéséről szóló 2/2007. (II.16.) KT rendeletének módosításáról szóló rendeletet megalkotta.
(A rendelet teljes szövege – az előterjesztett tervezet szerint – a jegyzőkönyv 26. számú
melléklete.)

XIX. Napirendi pont
Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár 2005-2006-ban végzett tevékenységéről
szóló beszámoló elfogadása
Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Írásbeli előterjesztést a jegyzőkönyv 27. számú melléklete tartalmazza)
Petró Ferenc polgármester: Az Oktatási, Művelődési és Egészségügyi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, felkéri az elnököt, ismertesse a meghozott bizottsági véleményt.
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Tóth István OMEB elnök: A Bizottság e g y e t é r t az írásbeli előterjesztésben foglaltakkal, és a l k a l m a s n a k t a r t j a , hogy azt a Képviselő-testület megvitassa, és e l f o gadja.
Petró Ferenc polgármester: Átadja a szót a napirendi pont szóbeli kiegészítésére KovácsTanács Istvánné igazgatónak.
Kovács-Tanács Istvánné igazgató: Várja a felmerülő kérdéseket, hozzászólásokat.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Petró Ferenc polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslat elfogadását.
A Képviselő-testület 12 igen szavazattal elfogadta az előterjesztésben foglaltakat, és meghozza az alábbi határozatát:
59/2007. (IV.18.) KT határozat
Tárgy: Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár 2005-2006-ban végzett tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása
H a t á r o z a t
Ásotthalom Község Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület)
megtárgyalta Kovács-Tanács Istvánné igazgató előterjesztését az intézmény 2006. évi tevékenységére vonatkozóan és a következő határozatot hozza:
1.) A Képviselő-testület a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár munkájáról szóló beszámolóval e g y e t é r t és az abban foglaltakat e l f o g a d j a .
2.) A Képviselő-testület f o n t o s n a k t a r t j a a település kulturális életének szervezését, így az intézmény folyamatos fenntartását és lehetőség szerinti fejlesztését.
Határidő: folyamatos
Felelős: Kovács-Tanács Istvánné igazgató
A határozatról értesül:
1. Petró Ferenc polgármester
2. Dr. Keresztury Monika jegyző - általa az osztályvezető
3. Kovács-Tanács Istvánné Műv. Ház és Könyvtár igazgató
4. Irattár
XX. Napirendi pont
Éves közbeszerzési terv elfogadása
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Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Írásbeli előterjesztést a jegyzőkönyv 28. számú melléklete tartalmazza)
Petró Ferenc polgármester: A Település-, Vállalkozásfejlesztési és Mezőgazdasági Bizottság és a Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság is megtárgyalta az előterjesztést, felkéri az elnököt, ismertesse a meghozott bizottsági véleményt.
Babarczi Antal TVMB elnök: A Bizottság e g y e t é r t az írásbeli előterjesztésben foglaltakkal, és a l k a l m a s n a k t a r t j a , hogy azt a Képviselő-testület megvitassa, és e l f o gadja.
Polner Frigyesné PTB elnök: A Bizottság e g y e t é r t az írásbeli előterjesztésben foglaltakkal, és a l k a l m a s n a k t a r t j a , hogy azt a Képviselő-testület megvitassa, és e l f o gadja.
Petró Ferenc polgármester: A terv elfogadásával az Önkormányzat a törvényi kötelezettségének tesz eleget. Valószínűleg majd az aktualizálása szükséges lesz újabb testületi határozattal évközben az önkormányzati lehetőségeket beépítve a közbeszerzési tervbe.
Kérdés, hozzászólás:
Dr. Karsai Éva igazgatási ügyintéző: Már szó volt a tegnapi bizottsági üléseken a hitelszerződések kapcsán közbeszerzési eljárás lefolytatásáról, illetve annak szükségességéről.
A kérdés időszerű, mivel 2007. június-július hónapban 3 hitelszerződése fog lejárni az Önkormányzatnak, kedvező megoldásnak tartja a közbeszerzési szakember felkérését.
A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 40.§. (2) bekezdése alapján mindazon árúbeszerzéseket, építési beruházásokat és szolgáltatás megrendeléseket egybe kell
számítani, amelyek:
- beszerzésére egy költségvetési évben vagy tizenkét hónap alatt kerül sor,
- beszerzésére egy ajánlattevővel lehetne szerződést kötni, továbbá
- rendeltetése azonos vagy hasonló, illetőleg felhasználásuk egymással közvetlenül
összefügg.
A becsült érték kiszámításakor a Kbt. 38.§ (2) bekezdés b) pontja alapján a szolgáltatás becsült értékének megállapításakor figyelembe kell venni a banki és egyéb pénzügyi szolgáltatás esetében a díjat, a jutalékot, kamatot és egyéb ellenszolgáltatásokat is.
A költségvetési törvény a szolgáltatás vonatkozásában 8 millió forintos értékhatárt határozott meg, tehát e fölött le kell folytatni a közbeszerzési eljárást. Meg kell vizsgálni, hogy az
Önkormányzatunknál ezek az összegek egy költségvetési éven belül hogyan alakulnak, illetve nagyon rövid határidőn belül tisztázni kell, szükséges lesz e a közbeszerzési eljárás
kiírása.
A Közbeszerzések Tanácsának 4/2006. (K.É.138) számú ajánlásában ténylegesen leírja,
hogy nem mentesíti az önkormányzatokat és az ajánlattevőket az, hogy rendelkeznek hitelszerződéssel. Ha már módosításra, vagy újabb hitelszerződés megkötésére kerül sor, és az
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összevont érték egy éven belül meghaladja a 8 millió forintot, akkor már a módosításra vonatkozóan is le kell folytatni a közbeszerzési eljárást.
Javasolja, hogy a Képviselő-testület minél hamarabb döntsön a közbeszerzési eljárás lefolytatási kötelezettségről, tekintettel arra, hogy már 2007. júniusában szükség lehet a hitelszerződések módosítására, illetve újabb hitelszerződések megkötésére.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Petró Ferenc polgármester szavazásra bocsátja
a határozati javaslat elfogadását.
A Képviselő-testület 12 igen szavazattal elfogadta az előterjesztésben foglaltakat, és meghozza az alábbi határozatát:
60/2007. (IV. 18.) KT határozat
Tárgy: Éves közbeszerzési terv elfogadása
Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselőtestület) megtárgyalta Petró Ferenc polgármester tárgyi előterjesztését az éves közbeszerzési tervre vonatkozóan, és a következő határozatot hozza:
1.) A Képviselő-testület elfogadja az elkészített 2007. évre vonatkozó éves közbeszerzési tervet, melyet a melléklet tartalmaz.
2.) A Képviselő-testület m e g b í z z a a polgármestert és a jegyzőt, hogy az éves közbeszerzési tervvel kapcsolatos további intézkedéseket tegye meg.
Határidő: azonnal
Felelős:
Petró Ferenc polgármester
Dr. Keresztury Mónika jegyző
Pipicz Anita gazdasági osztályvezető
Határozatról értesül:
1.) Petró Ferenc polgármester
2.) Dr. Keresztury Mónika jegyző, általa az osztályvezető
3.) Irattár

XXI. Napirendi pont
2007. évi ÖNHIKI-s támogatási igény benyújtásához nyilatkozat
Előadó: Petró Ferenc polgármester
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(Írásbeli előterjesztést a jegyzőkönyv 29. 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 e g y e t é r t az írásbeli előterjesztésben foglaltakkal, és a l k a l m a s n a k t a r t j a , hogy azt a Képviselő-testület megvitassa, és e l f o gadja.
Petró Ferenc polgármester: A Testületi határozat szükséges a támogatás igényléséhez.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Petró Ferenc polgármester szavazásra bocsátja a nyilatkozat elfogadását.
A Képviselő-testület 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta meg:
61/2007. (IV. 18.) KT. határozat
Tárgy: 2007. évi ÖNHIKI-s támogatási igény benyújtásához nyilatkozat
Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzat Képviselőtestülete (továbbiakban: Képviselőtestület)
megtárgyalta Petró Ferenc polgármester előterjesztését a 2006. évi ÖNHIKI-s támogatási
igény benyújtására vonatkozóan, és a következő határozatot hozza:
1) Az önkormányzat lakosságszáma 2006. január 1-jén 1000 fő feletti.
2) Az önkormányzat a polgármesteri hivatalon túl intézményeket tart fenn.
3) Az Önkormányzat a 2006/2007. nevelési-, illetve tanévben részt vesz a többcélú
kistérségi társulás közoktatási feladatellátásban, és az általa fenntartott nevelési, oktatási intézmények intézményenkénti, évfolyam-csoportonkénti kapacitáskihasználtsága - az óvodában az 1-3. nevelési években, az általános iskolában az 14. évfolyamon, és az 5-8. évfolyamon együttesen - a közoktatásról szóló 1993. évi
LXXIX. törvény 3. számú melléklete I. Létszámhatárok cím alatti csoport, illetve
osztály átlaglétszámának legalább 70%-át eléri.
4) a 2007/2008. nevelési-, illetve tanévben részt vesz a többcélú kistérségi társulás
közoktatási feladatellátásában, és a többcélú kistérségi társulások támogatása jogcím igénybevételéhez vállalt – költségvetési törvény 8. melléklet IV. pont Kiegészítő szabályok 2.1.-2.2. pontjában meghatározott – kapacitás-kihasználtsági feltételeknek megfelel.
5) Az önkormányzat, magánszemélyek kommunális adó, iparűzési adó és idegenfor-
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galmi adó bevezetéséről döntött. Költségvetésében ilyen bevételt tervezett és a gazdálkodás során realizál.
6) Az önkormányzat a 2006. évi zárszámadására vonatkozóan az Ötv. 92/A. §-a alapján könyvvizsgálatra kötelezett.
7) Az önkormányzat 3 hónapra vagy ennél hosszabb időre lekötött tartós bankbetéttel
- intézményeit is beleértve - nem rendelkezik.
8) Az önkormányzat 2006. évi felhalmozási bevételei és felhalmozási célú kiadásai
egyensúlyban vannak.
Határidő: 2007. április 20.
Felelős: Petró Ferenc polgármester
Dr. Keresztury Mónika jegyző
Határozatról értesül:
1.) Petró Ferenc polgármester
2.) Dr. Keresztury Mónika jegyző, általa a képviselők
3.) Pipicz Anita gazdasági osztályvezető
4.) Irattár

XXII. Napirendi pont
Bejelentések
Petró Ferenc polgármester tájékoztatásul elmondja a testületi tagoknak, hogy a Dél-alföldi
Regionális Közigazgatási Hivatal újabb törvényességi észrevételt tett, a Szervezeti és Működési Szabályzattal és a vagyonrendeletünkkel kapcsolatosan. Rendkívüli testületi ülés
megtartására lesz szükség, mivel a meghozott intézkedésekről 2007. május 31-ig meg kell
küldeni a tájékozatatót.. Ezért szükséges lesz előreláthatólag május 22-én a délutáni órákban rendkívüli ülés összehívni.
Babarczi Antal képviselő: Tájékoztatást kér a szeméttelep bezárásával kapcsolatosan, mi
lesz a várható a jövőben.
Petró Ferenc polgármester: A környezetvédelemtől, mint hatóságtól voltak ellenőrizni
2007. március 22-én egy bejelentett ellenőrzés keretében, és ennek eredményeként be is
kellett rögtön zárni azt. Jeleztük, hogy az ISPA pályázatból már 2 éve meg kellett volna
építeni a hulladékudvart, de erre nem került sor a mai napig sem. Az ellenőrzést végző
szakember ezt nem vette figyelembe, és elmondta, bármikor szúrópróbaszerűen ellenőrzést
végezhet, és ha a szeméttelepet újra kinyitja az Önkormányzat, akkor a legelső büntetési
összeg 2 millió forintos tételnél kezdődik.
A Szegedi Környezetgazdálkodási Kht. képviseletében a holnapi napon fog szakember ki-
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jönni és lehetőség lesz az egyeztetésekre. Ez a gond nem csak Ásotthalomra igaz, hanem
más településeken is ilyen helyzet alakult ki.
Rózsa József képviselő: A Borostyán Nyugdíjas Klub tagjai azzal a kéréssel fordultak hozzá, hogy tolmácsolja a Tisztelt Képviselő-testület felé a kérésüket a minden évben megtartott búcsúnak a helyét jelölje ki a faluban, mert a mostani hely, a roncsderbi pálya nagyon
messze van.
Németh Attila ügyvezető: Abban az esetben, ha a faluban jelölünk ki erre a célra helyet,
akkor azzal is számolni kell, hogy ezek az emberek 1 hétig ott fognak lakni. Ezt vizsgálva,
és azt, hogy a Gárdián erdőben van vezetékes víz, van WC, az áramot is letudjuk köttetni
részükre, és ezek átadása-átvétele eddig zökkenőmentesen ment, ilyen hely a községben
nincs, nem lehetne megoldani a kialakítást.
Petró Ferenc polgármester: A kialakított és rendelkezésre álló helyzetet vizsgálva nincs is
más alkalmas hely valóban, nem javasolja a búcsú helyét megváltoztatni. Szavazásra bocsátja a Nyugdíjas Klub tagjainak kérését.
A Képviselő-testület a Borostyán Nyugdíjas Klub tagjainak kérését, amelyben a Gárdián
erdőben kialakított hely megváltoztatását kérik 5 fő igen szavazat és 7 fő nem szavazattal
elutasítja és meghozza az alábbi határozatát:
61/2007. (IV. 18.) KT. határozat
Tárgy: Döntés a búcsú helyének megváltoztatásáról
Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzat Képviselőtestülete (továbbiakban: Képviselőtestület)
megtárgyalta Petró Ferenc polgármester szóbeli előterjesztését a búcsú helyének megváltoztatásáról és a következő határozatot hozza:
1) A Képviselő-testület úgy határoz, hogy a minden évben megtartandó búcsú továbbra is a Gárdián erdő területén kerül megrendezésre.

Határidő: azonnal
Felelős: Petró Ferenc polgármester
Határozatról értesül:
1.) Petró Ferenc polgármester
2.) Dr. Keresztury Mónika jegyző – általa az osztályvezető
3.) Borostyán Nyugdíjas Klub elnöke
4.) Irattár
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Fackelmann István alpolgármester: A területalapú támogatás igénylésére és az agrárkörnyezeti gazdálkodás támogatására az igénylési határidő május 15-e, ezért kéri a jelenlévők
és az Önkormányzat segítségét a lakosság tájékoztatásában. A helyi újságban is megjelent
a felhívás, de nagyon kevés az érdeklődök száma.
Petró Ferenc polgármester: A tájékoztatásban tud az Önkormányzat segíteni, szórólapokat
fog eljuttatni a lakosokhoz.
Dr. Hadfiné Böjthe Gabriella intézményvezető: A testületi döntést tartalmazó
45/2007.(III.30.) KT határozatot megkapta. Ennek alapján időszerűvé válik a közoktatási
szakértő felkérése az Önkormányzat részéről, hiszen elengedhetetlen a szakértői vélemény
a további egyeztetések és döntések meghozatalához.
Petró Ferenc polgármester: A jövő héten kerül egyeztetésre, Bata Ferenc ruzsai polgármesterrel, hogy az általuk felkért két közoktatási szakértő közül melyikkel fogunk együttdolgozni a továbbiakban a feladatok ellátására.

Több kérdés, hozzászólás nem volt, bejelentés, interpelláció nem hangzott el, Petró Ferenc
polgármester a Képviselő-testület zárt ülését 18,55 órakor berekeszti.
Kmf.
Dr. Keresztury Mónika jegyző helyett:

Petró Ferenc sk.
polgármester

Dr. Karsai Éva sk.
igazgatási ügyintéző

A jegyzőkönyvet hitelesítette:
Farkas Mátyás sk.
képviselő

Kiss Sándor sk.
képviselő

