Jegyzőkönyv
Készült Ásotthalom Község Képviselő-testülete 2007. február 16-án 1130 órakor megtartott nyílt ülésén.
A Képviselőtestületi ülés helye: Gondozási Központ ebédlője
Jelen van: Petró Ferenc polgármester és 10 fő képviselő: Babarczi Antal, Dobák Sándor, Fackelmann István, Farkas Mátyás, Kiss Sándor, Kószó Tamás,
Polner Frigyesné, Pőcze Levente, Rózsa József, Dr. Sümegi Sándor képviselők
Távol maradt:, Tóth István képviselő (jelezte távolmaradását)
Jelenlévő meghívottak: Dr. Keresztury Mónika jegyző, Pipicz Anita gazdasági osztályvezető, Tóthné Vass Gabriella PTB tag, Fröhlich András TVMB tag,
Sáricz Ilona ifjúsági referens, Kása Gabriella Gondozási Központ vezetője,
Dr. Hadfiné Böjthe Gabriella Kiss Ferenc Ált. Iskola és Napköziotthonos
Óvoda igazgatója, Fodorné Király Aranka óvodavezető, Kovács-Tanács
Istvánné Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár igazgatója, Németh Attila ÁSOTT-TELSZO Kht. ügyvezetője, Dr. Géczi József Alajos országgyűlési képviselő, Erdélyi Antal Ásotthalmi Sportegyesület elnöke, Dr. Pőcze
Tünde Kézilabda Szakosztály képviseletében
Jegyzőkönyv-vezető: Fődi Józsefné titkársági ügyintéző
Petró Ferenc polgármester köszönti a jelenlévőket és megnyitja a Képviselő-testület
nyílt ülését. Megállapítja, hogy a polgármester és 10 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. 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. Keresztury Mónika jegyző
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4. Az önkormányzat 2007.évi költségvetéséről szóló rendeletének megalkotása
Előadó: Petró Ferenc polgármester
5. Az Önkormányzat Gazdasági és Munkaprogramjának megalkotása
Előadó: Petró Ferenc polgármester
6. A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/1995.
(X.26.) számú rendeletének módosítása és kiegészítése
Előadó: Dr. Keresztury Mónika jegyző
7. 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
8. Az elektronikus ügyintézés helyi szabályairól szóló rendelet megalkotása
Előadó: Dr. Keresztury Mónika jegyző
9. A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek teljesítményértékeléséhez a 2007. évi
önkormányzati célok meghatározása
Előadó: Petró Ferenc polgármester
10. Közbeszerzési éves statisztikai összegezés elfogadása
Előadó: Petró Ferenc polgármester
11. A Közösségi pszichiátriai ellátás társulásban történő ellátására vonatkozó módosított együttműködési megállapodás elfogadása
Előadó: Petró Ferenc polgármester
12. A Támogató szolgálat társulásban történő ellátására vonatkozó módosított
együttműködési megállapodás elfogadása
Előadó: Petró Ferenc polgármester
13. Gondozási Központ Alapító Okiratának módosítása
Előadó: Dr. Keresztury Mónika jegyző
14. A Gondozási Központ Szakmai programjának jóváhagyása
Előadó: Kása Gabriella intézményvezető
15. A házasságkötésekért fizetendő szolgáltatási meghatározása
Előadó: Petró Ferenc polgármester
16. Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár 2007-13 közötti Továbbképzési
Tervének elfogadása
Előadó: Dr. Keresztury Mónika jegyző
17. Belterületi utcák - Kinizsi utca, Móra Ferenc utca kiépítése ( TEKI pályázat módosítása)
Előadó: Petró Ferenc polgármester

3

18. Ruzsa Község Köztestületi Önkéntes Tűzoltóság kérelmének elfogadása
Előadó: Petró Ferenc polgármester
19. Döntés Dr. Zélity László r. alezredes kinevezéséről
Előadó: Petró Ferenc polgármester
20. Sportpálya működtetésének felülvizsgálata és finanszírozásának megoldása
Előadó: Petró Ferenc polgármester
21. A 66/2006.(V.11.) KT határozat módosítása a sportcsarnok térítésmentes használatának engedélyezésére a Kézilabda Szakosztály számára
Előadó: Petró Ferenc polgármester
22. Az Ásotthalom-ért Közalapítvány Alapító Okiratának módosítása
Előadó: Petró Ferenc polgármester
23. Bejelentések
24. Interpellációk
A jegyzőkönyvek hitelesítésére Dobák Sándor és Pőcze Levente képviselőket javasolja
megválasztani.
Kéri a képviselőket, hogy a fenti javaslat alapján fogadják el az ülés napirendjét, és a
jegyzőkönyv-hitelesítők személyére tett javaslatát, melyet szavazásra bocsát.
A Képviselő-testület a javaslatokat 11 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot
hozza:
17/2007. (II. 16.) KT határozat
Tárgy: A Képviselő-testület 2007. február 16-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. február 16-án megtartott nyílt ülés napirendjét
az alábbiak szerint állapítja meg:
1. Tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről és a végzett tevékenységről
Előadó: Petró Ferenc polgármester
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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. Keresztury Mónika jegyző
4. Az önkormányzat 2007.évi költségvetéséről szóló rendeletének megalkotása
Előadó: Petró Ferenc polgármester
5. Az Önkormányzat Gazdasági és Munkaprogramjának megalkotása
Előadó: Petró Ferenc polgármester
6. A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/1995.
(X.26.) számú rendeletének módosítása és kiegészítése
Előadó: Dr. Keresztury Mónika jegyző
7. 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
8. Az elektronikus ügyintézés helyi szabályairól szóló rendelet megalkotása
Előadó: Dr. Keresztury Mónika jegyző
9. A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek teljesítményértékeléséhez a 2007.
évi önkormányzati célok meghatározása
Előadó: Petró Ferenc polgármester
10. Közbeszerzési éves statisztikai összegezés elfogadása
Előadó: Petró Ferenc polgármester
11. A Közösségi pszichiátriai ellátás társulásban történő ellátására vonatkozó
módosított együttműködési megállapodás elfogadása
Előadó: Petró Ferenc polgármester
12. A Támogató szolgálat társulásban történő ellátására vonatkozó módosított
együttműködési megállapodás elfogadása
Előadó: Petró Ferenc polgármester
13. Gondozási Központ Alapító Okiratának módosítása
Előadó: Dr. Keresztury Mónika jegyző
14. A Gondozási Központ Szakmai programjának jóváhagyása
Előadó: Kása Gabriella intézményvezető
15. A házasságkötésekért fizetendő szolgáltatási meghatározása
Előadó: Petró Ferenc polgármester
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16. Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár 2007-13 közötti Továbbképzési
Tervének elfogadása
Előadó: Dr. Keresztury Mónika jegyző
17. Belterületi utcák - Kinizsi utca, Móra Ferenc utca kiépítése ( TEKI pályázat
módosítása)
Előadó: Petró Ferenc polgármester
18. Ruzsa Község Köztestületi Önkéntes Tűzoltóság kérelmének elfogadása
Előadó: Petró Ferenc polgármester
19. Döntés Dr. Zélity László r. alezredes kinevezéséről
Előadó: Petró Ferenc polgármester
20. Sportpálya működtetésének felülvizsgálata és finanszírozásának megoldása
Előadó: Petró Ferenc polgármester
21. A 66/2006.(V.11.) KT határozat módosítása a sportcsarnok térítésmentes
használatának engedélyezésére a Kézilabda Szakosztály számára
Előadó: Petró Ferenc polgármester
22. Az Ásotthalom-ért Közalapítvány Alapító Okiratának módosítása
Előadó: Petró Ferenc polgármester
23. Bejelentések
24. Interpellációk
II.

A Képviselő-testület a 2007. február 16-i nyílt üléséről készült jegyzőkönyv
hitelesítésére Dobák Sándor és Pőcze Levente képviselőket megválasztja.

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

I. Napirendi pont
Tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről és a végzett tevékenységről
Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Írásbeli előterjesztést a jegyzőkönyv 2. sz. melléklete tartalmazza)
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Petró Ferenc polgármester: Nem kívánja kiegészíteni az írásbeli anyagot, várja a kérdéseket, hozzászólásokat.
Kérdés, hozzászólás:
Babarczi Antal képviselő: Az ÁSOTT-TELSZO Kht. tájékoztatásában szerepel, hogy
vihar utáni tetőjavítást végeztek az önkormányzati intézményeknél. Kérdése, milyen
összegű károk keletkeztek.
Németh Attila ügyvezető: A kár összege nem volt jelentős, egy-egy részen, két-három
cserép igazításából állt az ez munka az önkormányzatnál, a sportcsarnoknál, a buszvárónál és az állatfelvásárló telepnél.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Petró Ferenc polgármester szavazásra bocsátja a tájékoztató elfogadását.
A Képviselő-testület 11 igen szavazattal a tájékozatót egyhangúan elfogadta.

II. Napirendi pont
Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről
Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 3. számú melléklete tartalmazza)
Petró Ferenc polgármester: Várja az esetleg felmerülő kérdéseket a jelentéssel kapcsolatban.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Petró Ferenc polgármester szavazásra bocsátja a
határozati javaslatot.
A Képviselő-testület 11 igen szavazattal egyhangúan az alábbi határozatot hozza:
18/2007.(II.16.) KT határozat
Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról az átruházott hatáskörben
hozott döntésekről
Határozat
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Ásotthalom Község Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselőtestület) Petró Ferenc polgármester előterjesztését megtárgyalta és az alábbiak szerint
dönt:
1 . ) A Képviselő-testület a Képviselő-testület a 158, 163, 164, 165, 166, 168,
169, 171, 172, 173/2006. (XII.20.) 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

III. Napirendi pont
Jegyzői tájékoztató az Önkormányzat munkáját érintő jogszabályokról és a Polgármesteri Hivatal munkájáról
Előadó: Dr. Keresztury Mónika jegyző
(Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 4. számú melléklete tartalmazza)
Petró Ferenc polgármester: Átadja a szót Dr. Keresztury Mónika jegyzőnek a napirendi
pont ismertetésére.
Dr. Keresztury Mónika jegyző: Várja a kérdéseket és észrevételeket.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Petró Ferenc polgármester szavazásra bocsátja a
jegyző tájékoztató elfogadását.
A Képviselő-testület 11 igen szavazattal elfogadta a tájékoztatót.

IV. Napirendi pont
Az önkormányzat 2007.évi költségvetéséről szóló rendeletének megalkotása
Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Írásbeli előterjesztést a jegyzőkönyv 5. – 6. sz. melléklete tartalmazza)
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Petró Ferenc polgármester: Felhívja a jelenlévők figyelmét, hogy az ülés előtt egy új, a
bizottsági ülésen elhangzott javításoknak és javaslatoknak megfelelő tartalommal került
most kiosztásra a költségvetési tervezet anyaga.
Felkéri a bizottsági elnököket, hogy ismertessék a meghozott javaslatokat, amely alapján átdologozásra és kiosztásra került a mostani anyag.
Babarczi Antal TVMB elnöke: A Bizottság az alábbiakat javasolja:
1.) A Bizottság az írásbeli előterjesztésben foglaltakkal egyetért
2.) A Bizottság a határozat 4.) pontját az alábbiak szerint javasolja módosítani:
„A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a gyerek létszám csökkenés miatt a
feladatellátás racionálisabb megszervezésével 13 fő létszám leépítését
mondja ki. A leépítést a Kiss Ferenc Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Napköziotthonos Óvodánál 13 fő kell tervezni
2007 március 1-től a felmentési idő figyelembe vételével.
- Bölcsőde megszüntetése miatt április 01-től
-3 fő gondozó
- Takarítási feladatok átszervezése miatt július 01-től
-4 fő takarító
- Óvodai csoport megszűnése miatt július 01-től
-1 fő dajka
- 1 konyha üzemeltetésével július 1-től
-2 fő
- Napközis csoportok számának csökkenése miatt június 01-től
-1 fő pedagógus
-Pedagógusok kötelező óraszámának növekedése miatt
szeptember 01-től
-2 fő pedagógus
Általános Iskolánál összesen
-13 fő”
3.) A Bizottság a határozat 5.) pontját az alábbiak szerint javasolja módosítani:
„Az Általános Iskola létszám keretét 56,5 főben .”
4.) A Bizottság a határozat 8.) pontját az alábbiak szerint javasolja módosítani:
„A Képviselő-testület 13 fő álláshely megszüntetését mondja ki az Önkormányzatnál. A megszüntetett álláshelyeket 5 évig nem állítja vissza, kivéve
ha jogszabályból adódó többletfeladatok ezt indokolttá teszik. A létszám leépítéssel kapcsolatban támogatási igényt nyújt be Önkormányzatunk.”
5.) A Bizottság a módosító javaslatokkal együtt e l f o g a d j a az írásbeli előterjesztést és alkalmasnak tartja arra, hogy azt a Képviselő-testület
m e g v i t a s s a és elfogadja.

Polner Frigyesné PTB elnoke: A Bizottság az alábbiakat javasolja a Képviselőtestületnek elfogadásra:
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1.) A Bizottság a határozat 4.) pontját az alábbiak szerint javasolja módosítani:
„A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a gyerek létszám csökkenés miatt a
feladatellátás racionálisabb megszervezésével 15 fő létszám leépítését
mondja ki.
A leépítést a Kiss Ferenc Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Napköziotthonos Óvodánál 15 fő és a Polgármesteri Hivatalnál 2
fő ügyintéző leépítését kell tervezni 2007 március 1-től a felmentési idő figyelembe vételével.
- Bölcsőde megszüntetése miatt április 01-től
-3 fő gondozó
- Takarítási feladatok átszervezése miatt július 01-től
-4 fő takarító
- Óvodai csoport megszűnése miatt július 01-től
-1 fő dajka
- 1 konyha üzemeltetésével július 1-től
-2 fő
- Napközis csoportok számának csökkenése
miatt június 01-től
-1 fő pedagógus
- Pedagógusok kötelező óraszámának növekedése miatt
szeptember 01-től
-2 fő pedagógus
Általános Iskolánál összesen
-13 fő”
2.) A Bizottság a módosító javaslattal együtt e l f o g a d j a az írásbeli előterjesztést és alkalmasnak tartja arra, hogy azt a Képviselő-testület m e g v i t a s s a és elfogadja.”
Dr. Sümegi Sándor SZISB elnöke: A Bizottság az írásbeli előterjesztésben foglaltakkal
egyetért.
1.) A Bizottság a határozati javaslat 4.) pontját az alábbiak szerint javasolja
módosítani:
„A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a gyerek létszám csökkenés miatt a
feladatellátás racionálisabb megszervezésével 15 fő létszám leépítését
mondja ki. A leépítést a Kiss Ferenc Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Napközi Otthonos Óvodánál 13 fő és a Polgármesteri Hivatalnál 2 fő ügyintéző leépítését kell tervezni 2007 március 1től a felmentési idő figyelembe vételével.
- Bölcsőde megszüntetése miatt április 01-től
-3 fő gondozó
- Takarítási feladatok átszervezése miatt július 01-től
-4 fő takarító
- Óvodai csoport megszűnése miatt július 01-től
-1 fő dajka
- 1 konyha üzemeltetésével július 1-től
-2 fő
- Napközis csoportok számának csökkenése miatt június 01-től
-1 fő pedagógus
-Pedagógusok kötelező óraszámának növekedése miatt szeptember 01-től
-2 fő pedagógus
Általános Iskolánál összesen
-13 fő”
2.) A Bizottság a módosító javaslattal együtt e l f o g a d j a a határozati javaslatot, és alkalmasnak tartja arra, hogy azt a Képviselő-testület m e g v i t a s s a és elfogadja.
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3.) A Bizottság egyetért az előterjesztett költségvetési rendelet-tervezettel, és
alkalmasnak tartja, hogy azt a Képviselő-testület m e g v i t a s s a és
elfogadja.
Pőcze Levente OMEB tag: A Bizottság egyetért az előterjesztésben foglaltakkal, és
alkalmasnak tartja, hogy azt a Képviselő-testület megvitassa, és elfogadja.
Pőcze Levente ÜB elnöke: A Bizottság egyetért az előterjesztésben foglaltakkal, és
alkalmasnak tartja, hogy azt a Képviselő-testület megvitassa, és elfogadja.
Kérdés, hozzászólás:
Petró Ferenc polgármester: Az Önkormányzat 2007. évi költségvetését rendkívül megalapozottan és részletesen megterveztük. Minden intézmény esetében a legszigorúbb
feltételeket vettük figyelembe és ezek következménye a létszámleépítés melletti döntés
meghozatala is. A kormányzati intézkedéseknek csak így tud az Önkormányzatunk
megfelelni.
A civil szervezet támogatása továbbra is fontos feladat, hiszen a település és az önkormányzati munka segítése is céljuk.
Költségvetésünket 61.843 eFt költségvetési hiánnyal tervezzük, a költségvetési tervezet
szerint 15 fő létszámleépítést tervezünk, erről most határozatban és a rendelet elfogadásával dönt a Testület véglegesen. Lesznek átszervezéssel kapcsolatos feladatok is, az
óvodai és napközis csoportok esetén, ezt tervezeti szinten tettük bele a határozati javaslatba. Konkrét létszámadatok áprilisban lesznek, akkor lehet és kell dönteni az átszervezésről, ez még időben fog megtörténni, hiszen a változásokat az aktív időszakon kívül,
szeptember 1-től lehet majd bevezetni.
Felkéri Gajdánné Szatmári Mária könyvvizsgáló asszonyt, ismertesse könyvvizsgálói
véleményét.
Gajdánné Szatmári Mária könyvvizsgáló: A vélemény írásos anyagát nem tudja most
rendelkezésre bocsátani, mivel a postázott, eredeti anyagot véleményezte, de már a javított változatról kell dönteni. A Gondozási Központ költségvetése változik, így változik
az Önkormányzati összköltségvetési összeg is.
A rendelet számszaki adatainak megalapozottságát és helyességét most szóban ismerteti
és írásos formában postázni fogja további felhasználás céljára.
Az Önkormányzat arra törekedett, hogy minél hatékonyabban és gazdaságosabban a
maximális kapacitás kihasználás figyelembevételével tervezze meg a 2007-es évet.
A rendelet tervezet több körben, többször került egyeztetésre, és ezt az anyagot az intézmények tudomásul vették a benne foglalt gazdasági megszorításokkal együtt.
Rendkívül fontos a mérleg szerkezetének és formájának pontossága az ÖNHIKI-s pályázat benyújtásának vonatkozásában. A normatívák összességében csökkentek a bevételi oldalon. A működési bevétel 611.713 eFt-ra realizálódott a felhalmozási bevétel pe-
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dig 68.916 eFt-ra. A kiadások vonatkozásában felhívja a figyelmet arra, hogy a személyi jellegű kifizetések és járulékai teszik ki a nagyobb részt. A személyi jellegű juttatásoknál figyelembevételre kerültek a márciusi leépítések hatásai. Dologi kiadások tekintetében nagy terhet jelentenek a közüzemi díjak emelkedése, nem valósul meg a központi támogatásnál az inflációkövetés sem, és ezért is szükséges az ÖNHIKI-s pályázat
benyújtása, mert mindezek önkormányzati finanszírozását nem lehet megoldani.
Bujtatott létszámról nem beszélhetünk, mert a létszámcsökkentés kidolgozva, határozottan, konkrét főre és forintra tartalmazza a tervezet, valamint az ÖNHIKI-s pályázat előírásai és követelményei is figyelembevételre kerültek.
A költségvetési rendelet-tervezet szerkezetére, tartalmára vonatkozó előírásokat betartották.
A 2007. évi költségvetési rendelet-tervezet összhangban van a jogszabályi előírásokkal,
nem merült fel olyan lényeges információ, amely a bevételi és kiadási előirányzatok
megalapozottságát érintené. A Tisztelt Képviselő-testület elé beterjesztett rendelettervezet rendeletalkotásra alkalmas. A 2007. évi költségvetést 680.629 eFt bevételi és
kiadási főösszeggel elfogadásra javaslom, melyből működési célú hitel 61.784 eFt.
Javaslattal kíván élni a Tisztelt Képviselő-testület felé. A javaslat alapja, hogy más önkormányzatoknál az Állami Számvevőszék az ellenőrzései során javasolta, hogy
1.) a Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert ÖNHIKI-s előleg lekérésére - határideje március 5-e - ,
2.) és az ÖNHIKI-s pályázat benyújtásával – határideje április 20-a.
Ezt az is indokolja, hogy a legközelebbi, munkaterv szerinti testületi ülés csak április
18-án lesz.
Petró Ferenc polgármester átadja a szót Babarczi Antal TVMB elnöknek, ismertesse a
meghozott módosító javaslatot részleteiben:
Babarczi Antal TVMB elnök: Most valóban egy teljesen új összetételű anyagot kaptunk, beépítve a bizottságok által tett módosító indítványokkal, melyeket támogatott a
TVMB is. Eltérő javaslata a Bizottságnak, hogy javasolja a Képviselő-testületnek elfogadásra, hogy a Hivatalban ne 15 főben állapítsa meg a létszámot, hanem maradjon változatlanul a 17 fő létszámkeret, azzal a feltétellel, hogy a táblázatban szereplő főösszegek ne módosuljanak.
Petró Ferenc polgármester: Tájékoztatásul elmondja, hogy február 7-én megbeszélést
tartott az iskolai és óvodai dolgozók részre. A kistérségi integráció elkezdődött, pl.
Pusztamérges, Öttömös az érintett ebben a kistérségben, de konkrét lépéseket nem lehet
tudni, törvényi módosítások áprilisra várhatóak.
Ásotthalmon valószínűleg csak egy 1. osztályt tudunk indítani a gyereklétszámot
figyelembevéve. A létszámleépítésen kívül más megoldás nincs az intézmény működőképességének fenntartására.
Amikor felvetődött a közös bizottsági ülésen a kérdés, hogy a Polgármesteri Hivatalban
lesz e létszámleépítés, akkor az a megállapítás támasztotta alá ezt a döntést, hogy a lakosság és az iskolai és óvodai dolgozóknak, azaz elvárása, hogy ne csak iskolában legyen leépítés. Nem szabad elkövetni azt a hibát, hogy a Testület ne mondja ki a két fő
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létszámleépítést a Hivatalban is. Viszont ha az Önkormányzatnak új feladatot kell ellátnia az elkövetkező időszakban, akkor annak a feladatnak az ellátására az Önkormányzat
dönthet új álláshely teremtéséről.
Tehát az előzőekben ismertetett indokok miatt nem javasolja a TVMB javaslatának elfogadását.
Dr. Géczi József Alajos országgyűlési képviselő úr az ülésre 11,00-kor megérkezett.
Petró Ferenc polgármester átadja az ülés vezetését Fackelmann István alpolgármesternek.
Fackelmann István alpolgármester: Köszönti a testületi ülésre megérkező Dr. Géczi József Alajos országgyűlési képviselőt.
Kérdés, hozzászólás:
Babarczi Antal képviselő: Az egyeztető üléseken az a kikötés született, hogy minden
intézmény a koncepcióban meghatározott támogatási összeget használhatja fel a 2007.
évi költségvetési sorok meghatározásakor. Most viszont ebben az anyagban pl: a Gondozási Központ esetében a 10.) pontban le is írja, hogy a koncepcióban megszavazott
7.241.521,- Ft helyett most összesen már 9.990.071,- Ft önkormányzati támogatást kér
megszavazni.
Kérdése, hogy ezt milyen jogcímen kéri az intézmény, hiszen az 1.) pontban 2.186.500,Ft-os többlet bevételi forrásról ad tájékoztatást, ez fedezné többlet kiadásokat (étkezési
hozzájárulás, nyugdíjpénztári támogatás) összegét. További kérdése, hogy más intézmények tartották-e magukat a koncepció összegeihez?
Fackelmann István alpolgármester visszaadja az ülés vezetését a 10,10 órakor megérkező Petró Ferenc polgármester részére.
Petró Ferenc polgármester: Köszönti a testületi ülésre megérkezett Dr. Géczi József
Alajos országgyűlési képviselőt.
Petró Ferenc polgármester: Azért lehetett a 2 millió forintos többlettámogatást kérni
mivel nem volt betervezve az étkezési hozzájárulás, és ez igaz a többi intézmény esetében is. Ha az Önkormányzat ezt nem finanszírozná, akkor további létszámleépítésről
kellene dönteni.
Babarczi Antal képviselő: A többletbevétel összegéből fedezhetné kiadását a Gondozási Központ.
Petró Ferenc polgármester: Időközben világossá vált, hogy a többletbevételhez nem
fog hozzájutni a Gondozási Központ.
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Babarczi Antal képviselő: Az elhangzottak alapján akkor minden intézmény többlettámogatásban fog részesülni?
Petró Ferenc polgármester: Igen, mert e nélkül nem tudná az étkezési hozzájárulást kifizetni.
Dr. Hadfiné Böjthe Gabriella igazgató: A táblázatos kimutatásban részletesen szerepel
az is, hogy a 2006. decemberi testületi ülésen elfogadott sarokszám 76.486.843,- Ft, és
ehhez pluszban jön még az étkezési hozzájárulás, a nyugdíjpénztári hozzájárulás, az önkormányzati bér kompenzáció és így alakul ki a mostani évényes 80.759.034,- Ft-os támogatási kérelem.
Kovács-Tanács Istvánné igazgató: A Művelődési Ház és Könyvtár esetében is ez plusz
önkormányzati támogatást jelent.
Fackelmann István alpolgármester: Amikor a koncepció megszületett anyagban valóban nincs beépítve ez a két tétel, azonban mivel az Önkormányzatnál kötelező, így tehát
nem adható tételek, így az intézményeknél az adható kategóriából került bele a tervezetbe.
Pőcze Levente képviselő: Az általános iskola igazgatójához kérdése, hogy a közlekedési költségtérítés összegének emelkedése hogyan alakult kimutatás szerint, valamint figyelembevételre került-e a létszámleépítés során, hogy az ásotthalmi pedagógusok alkalmazása legyen az elsődleges?
Dr. Hadfiné Böjthe Gabriella igazgató: Az útiköltség térítésének összege a Tisza Volán által meghatározott mértékű emelést tartalmazza. Az ásotthalmi pedagógusok alkalmazása természetesen mindig is fontos volt és fontos marad, de ha nincs megfelelő
szakmai végzettségű pedagógus, akkor mórahalmi vagy szegedi pedagógust is kell alkalmazni.
Dr. Keresztury Mónika jegyző: A hivatali létszámleépítéssel kapcsolatosan kíván néhány fontos dolgot jelezni a testületi tagok felé. Már a bizottsági jegyzőkönyvbe bekerül
a bizottsági ülésen elmondott tájékoztató, de mindenféleképpen tájékoztatni kívánja a
jelenlévő és a döntést meghozó testületi tagokat is.
A hivatalra vonatkozó létszámleépítéssel kapcsolatban szeretné a figyelmükbe ajánlani
a BM ajánlását, amely a hivatalok létszámára vonatkozik. Az ajánlás azt tartalmazza,
hogy adott lakosságszámhoz 3000-5000 fő között 16-22 fő között határozza meg a létszámot, ez a mi esetünkben 20,2 fő. Amennyiben a Képviselő-testület elfogadja a 15 fős
létszámot a Hivatal vonatkozásában, - a javaslat 2003-ban készült akkor az ellátandó
feladatok lényegesen kevesebbek voltak, mint most pl: 2004-2005-ben 1400-al nőtt az
ügyiratok száma, és az e-közigazgatás is sok új feladatot jelent - nem biztosított a Hivatal törvényes és szabályszerű működése. Nem tudjuk tartani a 30 napos ügyintézési határidőt az adózás és a szociális ügyintézés területén, valamint a testületi munkát illetően
sem a 15 napot. Ha elfogadja a Képviselő-testület a rendeletben és határozatban foglaltakat, akkor azt át kell vezetni az SZMSZ-en, csökkenteni kell a keretszámot. Már jelenleg is az ajánlástól eltérően 17 fő a létszám és ha ezt tovább csökkentjük 15 főre, a kialakuló helyzetben pl. határidőket nem tudunk majd teljesíteni.
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Ha más intézményeket is megvizsgálunk, és abból indulunk ki, hogy ha az iskolában leépítünk, akkor a hivatalban is, akkor a többi intézményben miért nem dönt a Testület
létszámleépítésről?
A Gondozási Központnál anyagából kiderült, hogy az elmúlt időszakban 10 fő alkalmazására került sor a motorosok alkalmazásában, és a Művelődési Házban is összesen 7 fő
alkalmazott van jelenleg. Elismerve természetesen az összes intézmény elvégzett kiváló
munkáját, feladatban és tudásban, felkészültségben, felelősségben vannak eltérések az
intézmények és a hivatali munkavégzést összehasonlítva. Mindezeket figyelembevéve
kérdése, hogy miért csak a hivatali létszámot csökkentjük, miért csak a Hivatal kerül
előtérbe, és a többi intézménynél miért nem lesz leépítés?
Ésszerű döntés ebben az esetben nem születhet, hiszen sem feladat csökkenés, sem
egyéb más szempont nem támasztja alá ennek a döntésnek a realitását.
Tudja, hogy mivel a PTB meghozta javaslatát és ez a feltétele a költségvetési rendelettervezet elfogadásának, mégis úgy gondolja, még egyszer fel kell hívnia a testületi tagok
figyelmét a most felsorolt indokokra és arra, hogy olyan döntést fognak meghozni,
melynek beláthatatlan következményei lesznek.
Valószínűleg a legjobban képzett munkatársak, akiknek lesz lehetőségük, elmennek a
Hivatalból és már így mint jegyző, nem tudja biztosítani azt a megfelelő szakmai tudást
ami a napi munkához szükséges. Indoka, hogy a napi munka során pl. egy ügyintézőnek
számtalan jogszabályt, rendeletet kell munkájához ismernie és tudásának felhasználásával döntéseket meghoznia. Egy szociális ügyintézőnek nem csak a szociális területet
szabályozó előírásokat kell ismernie, hanem a polgárjogi szabályokat, ismerni kell
pénzügyi szabályokat, és számtalan apró de fontos előírást, ami mindig az adott munkaszakaszhoz elengedhetetlen. Ez lehet olyan, amit talán egy évben csak egyszer használ,
de e nélkül hibás döntést hozhat. Minden alkalommal megtámadhatatlan döntést kell
hozni, olyan döntést kell hozni, amelyre a Közigazgatási Hivatal törvényességi észrevételt nem fog küldeni. A meglévő szakmai tudásunkat tükrözi, hogy az utóbbi időszakban
nem érkezett fellebbezés a meghozott döntéseinkre.
Ezt a már elért színvonalat, ezt a most meglévő szakmai tudást a meghozni kívánt döntéssel már nem tudjuk biztosítani, ráadásul bekövetkezhet, hogy tartós táppénzes állományba kerül egy köztisztviselő, vagy olyan előre nem látott helyzetbe kerül, hogy nem
tudja hosszabb ideig munkáját elvégezni, és a 15 fős létszámmal már nem tudom a helyettesítést sem megoldani. Folyamatos követelmény a gyakori, általában 3-4 napos továbbképzéseken való részvétel, és ilyen esetekben is nincs helyettesítő köztisztviselő a
Hivatalban. Erősen csökkentett létszámmal már nem lehet az eddig elért eredményeket
továbbra is teljesíteni, a magas szakmai színvonalat teljesíteni.
Azt kérném, hogy azonos pénzügyi feltételek mellett maradjon meg a hivatali létszám
az eredeti 17 fővel, és ha a gazdasági helyzetünk jobbra fordul ezeknek az álláshelyeknek a betöltése újból lehetséges lenne.
Kiss Sándor képviselő: Megérti a Jegyző Asszony által elmondott érveket, de felhívja a
figyelmet arra, hogy az eredeti anyagot nem a Képviselő-testület állította össze, hanem
azt már elkészítve kapták megtárgyalásra. Ebben szerepelt a 2 fő létszámleépítés is. Személy szerint nem ragaszkodik a leépítéshez, ha a sarokszámok változtatása nélkül a keretösszeggel megoldható a 17 fő alkalmazása.
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Az iskolai leépítést nézve, az iskolai és óvodai továbbműködtetés is nagy gondokat fog
okozni, és számos jogszabályt és előírást kell betartani.
Kószó Tamás képviselő: A bizottsági ülésre már a jegyző asszony kiosztotta az ajánlást
a létszámkeretre vonatkozóan. Ebben a 3000 és 5000 fő lakos számmal rendelkező települések esetében 14 és 22 fő hivatali létszámot jelöl meg. Véleménye, hogy a 4100-as
lakosságlétszámmal és a 15 fővel a kategóriába beleférünk.
Dr. Keresztury Mónika jegyző: Ha a képviselő úr megnézi az ajánlást, található egy
képlet, amellyel kiszámítva a 4200 fős lakosság létszámnál Ásotthalom községnek 20,2
fő az ajánlott létszám.
Kiss Sándor képviselő úr által elmondottakra reagálva az iskola esetében meg kell vizsgálni a 13 fő összetételét. A bölcsődei csoport megszűnése már 3 fő leépítését teszi lehetővé, és a 13 főből összesen csak 3 fő a pedagógusi létszám, akik ráadásul elérték a
nyugdíjkorhatárt. Az óraszám emelése pedig központi intézkedés következtében kerül
megemelésre nem önkormányzati intézkedés következtében. Ráadásul sajnos a gyereklétszám is évről évre csökken, tehát nem növekszik folyamatosan az ellátandó feladat az
iskolában, hanem csökken és csoport összevonásokat is végre kell hajtani.
A hivatali takarítási feladatokat már évek óta a Munkaügyi Központ által támogatott alkalmazottakkal oldjuk meg és a takarításon kívül egyéb hivatalsegédi feladatokat is ellátnak. A hivatali munka viszont éppen hogy növekszik, egyre nagyobb szaktudást igényel, és mindezek ellenére dönt a Testület a leépítés mellett.
Petró Ferenc polgármester: A Művelődési Házban is a 7 főből csak 4 fő a közalkalmazott, és a 3 fő szintén a támogatottak soraiból kerül ki.
Most újból, részletesen és előröl kezdeni a meglévő állapot elemzését, nem javasolja. A
létszámleépítésről a bizottságok már meghozták véleményünket, ebben javasolják elfogadásra az előterjesztésben foglaltakat. A megszorítás terheit mindenütt egyenlő mértékben kell elviselni.
Dr. Hadfiné Böjthe Gabriella igazgató: Szeretné, hogy az Önkormányzat írásban garanciát vállalna arra, hogy a támogatásokkal alkalmazott takarító személyzet mindig
biztosított lesz és mindig a megfelelő létszámban áll majd rendelkezésre. Mert a folyamatos takarításra mindig szükség lesz, még decemberben is, és akkor talán már a támogatások kifutnak.
Petró Ferenc polgármester: Az elhangzottakra írásos garanciát vállalnia az Önkormányzatnak nem szükséges és nem is tud, de a takarítás feltételeit mindig biztosítja az
Önkormányzat, hiszen ez feladata is.
Dobák Sándor képviselő: Kérdése Dr. Géczi József országgyűlési képviselőhöz, hogy
változik e a Kormány támogatási rendszere, konkrétan arra irányul a kérdése, miért kap
az általános iskola egyre kevesebb normatívát és ennek következményeként az önkormányzatot többlettámogatásra kényszerül?
Dr. Géczi József országgyűlési képviselő: Jelenleg az ország költségvetése eléggé rossz
helyzetet mutat, az eladósodás mértéke igen nagy. A legnagyobb gondot az országban a
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gyereklétszám drasztikus csökkenése okozza, valamint a Medgyessy-kormány azon intézkedése, mellyel megemelték az oktatásban és egészségügyben dolgozók bérét, de ezt
nem követte létszám felülvizsgálat. Ha a demográfiai helyzet nem mozdul el pozitív
irányba, akkor szükséges lesz még további drasztikus intézkedés meghozatalára.
Jelenleg a környező, kistérségbe tartozó települések helyzetének felmérése és megismerése a cél, hiszen a végrehajtott drasztikus intézkedések után már a részletesebb és a
fennálló helyzetet javító intézkedések meghozata jön. Nagyobb és több kormányzati
támogatást nem várhatunk, de a források elosztásánál lehet kiigazításokat végrehajtani
majd.
Petró Ferenc polgármester megköszöni Dr. Géczi József Alajos országgyűlési képviselő úr válaszát.

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Petró Ferenc polgármester szavazásra bocsátja Gajdánné Szatmári Mária könyvvizsgáló
asszony kiegészítő javaslatát, amely alapján a Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy ÖNHIKI-s előleget igényeljen 2007. évre vonatkozóan határideje: 2007. március 5.
A Képviselő-testület 11 igen szavazattal a kiegészítő javaslatot elfogadta.
Petró Ferenc polgármester szavazásra bocsátja Gajdánné Szatmári Mária könyvvizsgáló
asszony kiegészítő javaslatát, amely alapján a Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és az jegyzőt az ÖNHIKI-s pályázat benyújtásával – határideje április 20-a.
A Képviselő-testület 11 igen szavazattal a kiegészítő javaslatot elfogadta.
Petró Ferenc polgármester szavazásra bocsátja a TVMB elhangzott módosító javaslatát,
amely alapján az Hivatalban maradjon a 17 fő álláshely a költségvetési főösszeg változatlanul hagyása mellett.
A Képviselő-testület 3 igen 7 nem szavazattal és 1 fő tartózkodása mellett a javaslatot
nem fogadta el.
Petró Ferenc polgármester: Az előzőekben elfogadott kiegészítő javaslatokkal együtt
szavazásra bocsátja az előterjesztésben foglaltakat:
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal és 1 fő tartózkodása mellett a határozati javaslatot elfogadta és meghozta az alábbi határozatát:
19/2006.(II.16.) KT határozat
Tárgy: Az önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotása
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Határozat
A Képviselő-testület a 2007. évi költségvetési rendelet megalkotásához és végrehajtásához az alábbi határozatot hozza:
1.) A Képviselő-testület u t a s í t j a a Polgármestert, a Jegyzőt és az Intézményvezetőket, hogy a költségvetési hiány további csökkentésére 2 0 0 7 . j ú n i u s
3 0 - i g újabb javaslatokat dolgozzanak ki.
2.) A Képviselő-testület u t a s í t j a a Polgármestert, hogy a kitűzött feladatok
megvalósításához a hivatal és az intézményvezetők bevonásával, tárjon fel
minden lehetőséget (pályázatokat is), mely többletbevételeket eredményez, a
beruházások sikeres végrehajtásához minden többletforrást szerezzen meg.
3.) Az Önkormányzat intézményei az elfogadott költségvetési hiány miatt, a költségvetésben megállapított működési kiadási előirányzatuk időarányos részének
3%-ával csökkentett mértékben használhatják fel és kapják meg, az ÖNHIKI
elbírálásáig.
4.) A Képviselő-testület ú g y d ö n t , hogy a gyerek létszám csökkenés miatt a
feladatellátás racionálisabb megszervezésével 15 fő létszám leépítését mondja
ki. A leépítést a Kiss Ferenc Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Napköziotthonos Óvodánál 1 3 f ő és a Polgármesteri Hivatalnál 2
f ő ügyintéző leépítését kell tervezni 2007 március 1-től, a felmentési idő figyelembevételével:
- Bőlcsőde megszüntetése miatt április 01-től
-3 fő
- Takarítási feladatok átszervezése miatt július 01-től
-4 fő
- Óvodai csoport megszűnése miatt a szükséges egyeztetések
után, dajkai álláshely július 01-től
-1 fő
- Napközis csop. számának csökkenése miatt pedagógus június 01-től -1 fő
- Pedagógusok kötelező óraszámának emelése miatt szeptember 01-től -2 fő
- Egy konyha üzemelésével konyhai dolgozó július 1-től
-2 fő
Általános Iskolánál összesen
-13 fő
5.) Az Általános Iskola létszám keretét 5 6 , 5 f ő ben a Polgármesteri Hivatalét
1 5 f ő ben állapítja meg.
6.) A létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen foglalkoztatottak - munkaviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélküli - foglalkoztatására az
önkormányzat költségvetési szerveinél a meglévő üres álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken vagy a tervezett új álláshelyeken, illetve
szervezeti változás, feladatátadás következtében az önkormányzat fenntartói
körén kívüli munkáltatónál n i n c s l e h e t ő s é g ,
7.)

A Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló 2006. évi CXXVII.
törvény X. Miniszterelnökség fejezet 20. cím, 2. alcím, 1. Különféle személyi
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kifizetések jogcím-csoportban megjelölt forrásából adott munkavállaló után
támogatást nem igényel,
8.) A Képviselő-testület 1 5 f ő á l l á s h e l y m e g s z ü n t e t é s é t mondja ki az
Önkormányzatnál. A megszüntetett álláshelyeket 5 évig nem állítja vissza, kivéve, ha jogszabályból adódó többletfeladatok ezt indokolttá teszik. A létszám
leépítéssel kapcsolatban támogatási igényt nyújt be Önkormányzatunk.
9.) A Képviselő-testület f e l h a t a l m a z z a a polgármestert és a jegyzőt, hogy
ÖNHIKI-s előleget igényeljen 2007. évre vonatkozóan.
10.) A Képviselő-testület f e l h a t a l m a z z a a polgármestert és az jegyzőt az
ÖNHIKI-s pályázat benyújtásával.
Határidő: azonnal
ill.: 9.) pont vonatkozásában 2007. március 5.
10.) pont vonatkozásában 2007. április 20.
Felelős:

Petró Ferenc polgármester
Dr. Keresztury Mónika jegyző

Határozatról értesül:
1.) Petró Ferenc polgármester
2.) Dr. Keresztury Mónika jegyző, általa az osztályvezető
3.) Kása Gabriella - intézményvezető
4.) Németh Attila – ügyvezetője
5.) Kovács-Tanács Istvánné – igazgatója
6.) Dr. Hadfiné Böjthe Gabriella – igazgató
7.) Dr. Pályi Ákosné – vezető védőnő
8.) Irattár
Petró Ferenc polgármester szavazásra bocsátja a rendelet-tervezet elfogadását.
A Képviselő-testület megtárgyalta Petró Ferenc polgármester előterjesztését és 10 igen
szavazattal és 1 fő tartózkodása mellett az alábbi rendeletet alkotja:
2/2006.(II.16.) KT rendelet
Ásotthalom Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Ásotthalom Község Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló rendeletet megalkotta.
(A rendelet teljes szövege – az előterjesztett tervezet szerint – a jegyzőkönyv 6. számú
melléklete.)
Gajdánné Szatmári Mária könyvvizsgáló asszony 11,55-kor távozik az ülésről.
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V. Napirendi pont
Az Önkormányzat Gazdasági és Munkaprogramjának megalkotása
Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Írásbeli előterjesztést a jegyzőkönyv 7. sz. melléklete tartalmazza)
Petró Ferenc polgármester: Felkéri a bizottsági elnököket, hogy ismertessék a meghozott javaslatokat.
Babarczi Antal TVMB elnöke: A Bizottság az alábbiakat javasolja:
1.) A Bizottság az írásbeli előterjesztésben foglaltakkal egyetért
2.) A Bizottság a határozat 1.) pontját az alábbiak szerint javasolja kiegészíteni:
„a) A Gazdasági és Munkaprogram 2. Településrendezés és településfejlesztés elnevezésű részének Belterületen című részébe kerüljön beillesztésre
a „közművesített építési telkek kialakítása”
b) A Gazdasági és Munkaprogram 3. Mezőgazdasági feladatok elnevezésű
részének kiemelt feladati közé kerüljön beillesztésre a „termál energia
hasznosítása”
c) A Gazdasági és Munkaprogram 4. Turisztika, idegenforgalom című részébe részébe kerüljön beillesztésre a „tájékoztató táblák elhelyezése, tanyamúzeum, erdei tornapálya kiépítése, Turisztikai egyesület létrehozásának kezdeményezése”
d) A Gazdasági és Munkaprogram 9. Gyermek- és ifjúságvédelem című részének 1. mondata az alábbiak szerint egészülne ki: „A Családsegítő és
Gyermekjóléti szolgálat feladatinak folyamatos ellátása.”
e) A Gazdasági és Munkaprogram 1.4 Gondozási Központ részébe kerüljön
beillesztésre a „Fogyatékkal élők és pszichiátriai betegek feladatainak
társulásban történő ellátása”. „
Polner Frigyesné PTB elnoke: A Bizottság az alábbiakat javasolja a Képviselőtestületnek elfogadásra:
„a) A Gazdasági és Munkaprogram 2. Településrendezés és településfejlesztés elnevezésű részének Belterületen című részébe kerüljön beillesztésre
a „közművesített építési telkek kialakítása”
b) A Gazdasági és Munkaprogram 3. Mezőgazdasági feladatok elnevezésű
részének kiemelt feladati közé kerüljön beillesztésre a „termál energia
hasznosítása”
c) A Gazdasági és Munkaprogram 4. Turisztika, idegenforgalom című részébe részébe kerüljön beillesztésre a „tájékoztató táblák elhelyezése, tanyamúzeum, erdei tornapálya kiépítése, Turisztikai egyesület létrehozásának kezdeményezése”
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d) A Gazdasági és Munkaprogram 9. Gyermek- és ifjúságvédelem című részének 1. mondata az alábbiak szerint egészülne ki: „A Családsegítő és
Gyermekjóléti szolgálat feladatinak folyamatos ellátása.”
e) A Gazdasági és Munkaprogram 1.4 Gondozási Központ részébe kerüljön
beillesztésre a „Fogyatékkal élők és pszichiátriai betegek feladatainak
társulásban történő ellátása”
Dr. Sümegi Sándor SZISB elnöke: A Bizottság az írásbeli előterjesztésben foglaltakkal
egyetért.
1.) A Bizottság a határozat 1.) pontját az alábbiak szerint javasolja kiegészíteni:
„a) A Gazdasági és Munkaprogram 2. Településrendezés és településfejlesztés elnevezésű részének Belterületen című részébe kerüljön beillesztésre
a „közművesített építési telkek kialakítása”
b) A Gazdasági és Munkaprogram 3. Mezőgazdasági feladatok elnevezésű
részének kiemelt feladati közé kerüljön beillesztésre a „termál energia
hasznosítása”
c) A Gazdasági és Munkaprogram 4. Turisztika, idegenforgalom című részébe kerüljön beillesztésre a „tájékoztató táblák elhelyezése, tanyamúzeum, erdei tornapálya kiépítése, Turisztikai egyesület létrehozásának
kezdeményezése”
d) A Gazdasági és Munkaprogram 9. Gyermek- és ifjúságvédelem című részének 1. mondata az alábbiak szerint egészülne ki: „A Családsegítő és
Gyermekjóléti szolgálat feladatinak folyamatos ellátása.”
e) A Gazdasági és Munkaprogram 1.4 Gondozási Központ részébe kerüljön
beillesztésre a „Fogyatékkal élők és pszichiátriai betegek feladatainak
társulásban történő ellátása”. „
2.) A Bizottság a kiegészítő javaslattal együtt e l f o g a d j a az írásbeli előterjesztést és alkalmasnak tartja arra, hogy azt a Képviselő-testület
m e g v i t a s s a és elfogadja.

Pőcze Levente OMEB tag: A Bizottság egyetért az előterjesztésben foglaltakkal, és
alkalmasnak tartja, hogy azt a Képviselő-testület megvitassa, és elfogadja.
Pőcze Levente ÜB elnöke: A Bizottság egyetért az előterjesztésben foglaltakkal, és
alkalmasnak tartja, hogy azt a Képviselő-testület megvitassa, és elfogadja.

Kérdés, hozzászólás:
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Kiss Sándor képviselő: Nagyon fontos lenne olyan helyzetet teremteni, hogy az
ásotthalmi lakosoknak legyen miért itt maradni, tehát a gazdasági szféra megerősítését
és fejlesztését kiemelten kell kezelni midig, és itt a gazdasági és munkaprogramban is.
Ezért javasolja, legyenek évenként meghatározott célok melyeket a Testület kitűz maga
elé és megpróbálja megvalósítani. Tehát meghatározni a konkrét feladatokat és a hozzáértő szakemberek kijelöléséről is beszélhetünk.
Petró Ferenc polgármester: A javaslatot megvalósítani rendkívül nehéz. A Homokháti
Kistérségen belül a Dél-alföldi Régióval egyeztetve előre látni és tervezni csak 2008-ig
tudunk. Amit 2007-ben tervezünk, az, benne van a költségvetésben, anyagi fedezet biztosításával. A vállalkozások lehetőségeiről nem tud nyilatkozni, de önkormányzati szinten csak a svéd-, és svájci alapokból lehet támogatást elnyerni. Megszűnt az eddigi gyakorlat, hogy tetszőlegesen tudott az önkormányzat pályázni, most a kiosztásra kerülő
források már régiókra szétosztásra kerülnek.
A 2009 utáni évek lehetőségeit majd szeptember-október hónapban tudjuk megismerni,
ekkor derülnek ki az önkormányzati lehetőségek.
Az eddig rendelkezésre álló CÉDE és TEKI források megléte a jövőre vonatkozóan nem
ismert.
Összefoglalva az elhangzottakat ezt úgy lehet meghatározni, hogy a Képviselő-testület
felkéri a Polgármestert, hogy készítsen egy időbeosztással meghatározott tervezetet,
amely tartalmazza a ciklus végéig a megvalósítandó célokat – határidő 2007. szeptember.
Fackelmann István alpolgármester: A kistérség viszont nem tudja szeptemberben elkészíteni 2013-ig a tervezetet, így az önkormányzat sem tud mihez igazodni, nem lesz
alapja a tervezésnek.
Dr. Géczi József Alajos országgyűlési képviselő: A megvalósítandó célok országosan
már előbb, július körül már ismertek lesznek, és így a régiókban, kistérségekben is lehet
tervezni, hogy milyen jellegű programok lesznek.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Petró Ferenc polgármester szavazásra bocsátja az elhangzott kiegészítő javaslatot,
amely alapján a Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy készítsen egy időbeosztással meghatározott tervezetet, amely tartalmazza a ciklus végéig a megvalósítandó célokat – határidő 2007. szeptember.
A Képviselő-testület 11 igen szavazattal a kiegészítő javaslatot elfogadta.
Petró Ferenc polgármester szavazásra bocsátja a kiegészítő javaslattal együtt az előterjesztésben foglaltak elfogadását.
A Képviselő-testület 11 igen szavazattal a javaslatot elfogadta és meghozta az alábbi határozatát:
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20/2007. (II. 16.) KT határozat
Tárgy: Az Önkormányzat Gazdasági és Munkaprogramjának megalkotása
Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselőtestület) megtárgyalta Petró Ferenc polgármester tárgyi előterjesztését az Önkormányzat
Gazdasági és Munkaprogramjának meghatározására vonatkozóan és az alábbi határozatot hozza:
1.) A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező, gazdasági és munkaprogramot, az abban foglaltak szerint e l f o g a d j a .
2.) A Képviselő-testület az 1.) pontban foglaltak megvalósításához, kéri valamennyi
érdekelt aktív közreműködését, és indokoltnak tartja a 2006 - 2010 évekre vonatkozó gazdasági és munkaprogramban meghatározott célkitűzések folyamatos
figyelemmel kísérését, és szükség szerinti módosítását.
3.) A Képviselő-testület f e l k é r i a polgármestert, hogy készítsen egy időbeosztással meghatározott tervezetet, amely tartalmazza a ciklus végéig a megvalósítandó célokat.

Határidő: Gazdasági és Munkaprogramban megjelölt határidők, ill. a ciklus vége
3.) pontra vonatkozóan: 2007. szeptemberi testületi ülés
Felelős:

Petró Ferenc polgármester
Dr. Keresztury Mónika jegyző

Határozatról értesül:
1.) Petró Ferenc polgármester
2.) Dr. Keresztury Mónika jegyző – általa az osztályvezető
3.) Irattár
Dr. Géczi József Alajos országgyűlési képviselő és Kiss Sándor képviselő-testületi tag
12,12-kor távozik az ülésről, Petró Ferenc polgármester megállapítja, hogy a polgármester és 9 fő képviselő jelen van, az ülés határozatképes.
VI. Napirendi pont
A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/1995. (X.26.)
számú rendeletének módosítása és kiegészítése
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Előadó: Dr. Keresztury Mónika jegyző
(Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 8.-9. számú melléklete tartalmazza)
Petró Ferenc polgármester: Átadja a szót Dr. Keresztury Mónika jegyzőnek, a napirendi pont előadójának.
Dr. Keresztury Mónika jegyző: A kiadott anyagban olvasható, hogy a legutóbbi módosítás óta bekövetkező önkormányzati változások, jogszabályváltozások miatt vált
szükségessé az újabb módosítás.
Mivel ezen a testületi ülésen döntött a Képviselő-testület a létszámleépítésről, újabb
módosítás vált szükségessé a 4. számú mellékletben, ez a következő ülésre kerül a Testület elé elfogadásra.
Petró Ferenc polgármester: Az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta rendelet-tervezetet,
felkéri az elnököt, ismertesse a meghozott bizottsági véleményt.
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 fogadja.
Kérdés, hozzászólás:
Petró Ferenc polgármester: Javasolja a Szervezeti és Működési Szabályzat teljeskörű
felülvizsgálatát, mivel célszerű lenne az egységes rendeletet minden képviselő-testületi
tag részére átadni, mivel a most első ciklusát töltő képviselők nem tudnak miből dolgozni. Ez rendkívül fontos dolog.
Az elmúlt időszak tapasztalata, hogy a testületi munkát is megkönnyítené, ha a hozzászólások, az SZMSZ-ben meghatározott módon - alkalommal és időtartamban – történnének. Így a Képviselők felkészülve, a napirendi pontokat áttanulmányozva és átgondolva jönnének az ülésekre.
Az elkövetkező időszakban lesznek olyan pályázati lehetőségek, melyeket az Önkormányzat csak akkor tud igényelni, ha nagyon nagy mértékű és szinte folyamatos egyeztetéseket, tárgyalásokat folytat. Már működött tanácsnoki rendszer az Önkormányzatunknál, és úgy gondolja, hogy egy tanácsnoki megbízással felruházott személy most is
szükséges lesz.
Javasolja, hogy most a szociális vonatkozású változtatásokról döntsünk, később pedig
az SZMSZ teljes körű felülvizsgálata és átdolgozása után újra döntsünk a módosításról.
Dr. Keresztury Mónika jegyző: Az egységes szerkezetet meg fogja kapni minden érintett, de pont egy testületi ülésen döntöttünk arról, hogy az SZMSZ átfogó módosítása
után kerül kiosztásra az egységes és hatályos rendelet. Az átfogó vizsgálat már megtörtént, és teljes mértékben naprakész, megfelel a törvényi előírásoknak.
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Elhangzott, hogy az ülés levezetését is szabályozni kell, ezt viszont megtalálható a
11.§.-tól a 19.§.-ig. Az említett részletes szabályozást a 14.§. (5) bekezdésében találjuk
meg.
Ha az SZMSZ-ben foglaltakat be tudjuk tartani, akkor lehet megfelelő keretek között
tartani a testületi ülés vezetését.
A tanácsnoki rendszerrel kapcsolatos elképzelésről most hallott először, természetesen
megfelelő egyeztetés alapján az SZMSZ-ben le lehet szabályozni.
Petró Ferenc polgármester: A Hivatalban megtekinthető az egységes rendelet, javasolja
áttanulmányozásra a testületi tagoknak, és azután mindenki megteheti javaslatát a rugalmasabb ülésvezetésekre.
Kérdés, hozzászólás:
Babarczi Antal képviselő: Az előterjesztés első oldalán szerepel, hogy részletes indoklás kerül a Tisztelt Képviselő-testület elé, viszont vannak az indoklásból kimaradt változtatások.
Például a 26.§ (1) és (8) bekezdését módosítva kikerül a rendeletből a testületi ülésekről
készített hangfelvételről szóló rendelkezés. Semmi indok nem található, hogy miért kerül ki ez a rendelkezés a rendeletből. A módosításról csak úgy tudunk felelősséggel dönteni, ha a Jegyző Asszony pontosan idézné az érintett bekezdéseket.
Petró Ferenc polgármester: Megkéri Dr. Keresztury Mónika jegyző asszonyt, olvassa
fel a bekezdések szövegét.
Dr. Keresztury Mónika jegyző: A 26.§. (1) bekezdéséből
- kikerül a következő mondat „A Képviselőtestület üléséről technikai jelleggel
hangfelvétel készül.”
- és marad: „Az ülést követő 15 napon belül, négy példányú jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyről a jegyző gondoskodik.”
A 26.§ (8) bekezdéséből
- kikerül: „A hangfelvételt a soron következő ülésig meg kell őrizni a Jegyzői Titkárságon.”
- és marad: „A jegyzőkönyvek évenkénti bekötéséről a jegyző gondoskodik.”
Petró Ferenc polgármester: Az indoklása az elhangzottakkal kapcsolatban a következő.
Az Alkotmánybíróság hozott egy határozatot abban - és kimondottan abban a kérdésben
–, hogy ha az Önkormányzat kötelező jelleggel bevezeti a hangfelvétel készítését, akkor
azt nyilvánosságra kell hozni. Tehát lehet másolatot kérni. A mi SZMSZ-ünk egy átmeneti állapotot tartalmaz, és nem is került Alkotmánybíróság elé, mert nem írja elő, hogy
ezt kötelező jelleggel használnunk kell. A másik indok, hogy az elmúlt időszak tapasztalata az, hogy nincs eljárási utasítás arra vonatkozóan, hogy hogyan kell kezelni a hangkazettákat, lehet e másolni, erre az SZMSZ nem rendelkezik erre vonatkozóan. Tehát
akkor kell kiadni, ha az SZMSZ rendelkezik a hangfelvétel készítéséről, de ennek nincs
értelme. Eddig is csak technikai jelleggel készítettünk hangfelvételt a jegyzőkönyv hitelesítők munkájának segítésére.
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Ezzel kapcsolatosan azt is el kell mondani, hogy Babarczi Antal képviselő úrnak volt
egy kérése a Kószóné Kószó Aranka jegyzőkönyvvezetőhöz, illetve a jegyző asszonyhoz, hogy kéri a testületi ülésekről elkészült hangkazetta másolatait. Én erre azt válaszoltam Kószóné Kószó Aranka igazgatási ügyintézőnek, hogy mivel nincs az SZMSZünkben rögzítve, ezért nem adjuk ki a másolatot. Most tehát alkalmas az időpont arra,
hogy tisztázzuk a problémákat, és a továbbiakban nem beszélünk a hangfelvétel készítéséről.
Készíthet a jegyzőkönyvvezető hanganyagot és azt meg is lehet hallgatni ha szükséges,
de ne adjunk olyan dolgokra lehetőséget ami zavart okozhat. Ha képviselő hanganyagot
akar készíteni, azt megteheti ha hoz magával diktafont, vagy egyéb hangfelvétel készítésére alkalmas eszközt, de a hivatali anyagot nem vállaljuk fel plusz munkaként másolni.
Dr. Keresztury Mónika jegyző: Babarczi képviselő úr kéréssel hozzám fordult, és nem
volt tudomásom Kószóné Kószó Aranka részére kiadott utasításról, és az esetről felvett
jegyzőkönyvben sem tájékoztatott erről az ügyintéző.
Babarczi Antal képviselő: Az alakuló ülést követően novemberben már a Testület előtt
volt ez a téma és akkor az a megállapodás született a rendelet módosításával, hogy
hangfelvételek készülhetnek és azokat a következő testületi ülésig megmaradnak. Mivel
a korábbi szabályozás alapján az elkészült hangkazetta felvételeket 1 évig megőrizzük,
ezt nem tartottuk szükségesnek és ez lett módosítva, én ennek megfelelően kértem másolatot a kazettáról.
Petró Ferenc polgármester: Ez nem volt rögzítve az SZMSZ-ben.
Babarczi Antal képviselő: Folytatja a hozzászólását: Tehát ennek megfelelően írásban
beadott egy kérvény – nem Kószóné Kószó Aranka igazgatási ügyintézőnek, hanem –
Dr. Keresztury Mónika jegyző asszonynak. A Jegyző Asszonytól olyan választ kapott,
hogy nem tudja kiadni a hangkazettákat, mert a Polgármester Úr ezt megtagadta. Ezután
újból a Jegyző Asszonyhoz fordult, hogy kéri az ügyben keletkezett iratokat, így megkapta a Polgármester Úr válaszát, miért nem adja ki a kazetta másolatokat. Ezek után
már érti, miért akarja most a rendeletet módosítani. Véleménye, hogy a Polgármester Úr
által mondottak nem állják meg a helyüket, azok nem felelnek meg a valóságnak. Például nincs szabályozva az SZMSZ-ben hogy készíthető másolat vagy nem készíthető.
De ezt nem is kell szabályozni, mert Kiss Sándor képviselő úr hozta az Alkotmánybírósági állásfoglalást, minden további nélkül készíthető másolat. Nem is kell az SZMSZünknek ezt kimondani. Petró Ferenc polgármester úr azt mondja, hogy nincs eljárási
utasítás, valóban írásban elképzelhető, hogy nem volt szabályozva, de ez működött évek
óta, ezek után a Jegyző Asszony készített egy eljárási utasítást 2007. január 2-i dátummal, de az a mai napig nincs Polgármester Úr által aláírva, az abban foglaltak egyetértése elfogadására.
Összegezve, az akkor leírtak nem állják meg helyüket, és hogy elejét vegyük a további
gondoknak, most újból meg akarja módosíttatni a rendeletet.
A XXI. században nem abban az irányban haladunk, hogy mindent szigorítsunk és tiltsunk, hanem pont ellenkezőleg, mindent hozzunk nyilvánosságra. Vannak települések,
ahol a helyi kábeltévé élő adásban közvetíti a testületi üléseket, és nálunk is erről a lehe-
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tőségről több éve beszélünk, de a közvetítésig még nem jutottunk el. Úgy gondolja,
bármelyik ásotthalmi lakosnak joga van ahhoz, hogy a Hivatalban hozzáférjen a hanganyaghoz. Nem javasolja a hangfelvétel készítésének és megőrzésének megszüntetését.
Petró Ferenc polgármester: Az elhangzott kijelentést, hogy a Polgármester nem mond
igazat, mert az SZMSZ-ünben nem található, hogy lehet a hanganyag másolása. A Kiss
Sándor képviselő olyan AB határozatot hozott, amikor az önkormányzat kimondta kötelezően hanganyag készítését és nem a mi általunk technikai jelleggel készített hanganyagról, esik szó.
Az eljárási utasítást a Jegyző Asszony az én levelem következményeként készített, akkor amikor fegyelmi eljárást indított Kószóné Kószó Aranka igazgatási ügyintéző ellen,
mert nem adta ki a hangkazettát. Tehát ezt az eljárási utasítást már nagyon régen ki kellett volna adni. Kószóné Kószó Aranka igazgatási ügyintéző helyesen járt el, mert nem
tudta, hogy hogyan kell kezelni a hangkazettákat, annak mi a módja.
Nem ért egyet a jelenlegi állapotokkal, van elfogadható javaslata a helyzet megoldására,
és tájékoztatni kívánta ezekről a dolgokról a Testületet. A sumákolásnak nincs helye,
Babarczi képviselő is utólag írta alá a kérelmet és iktatva sincs a levél. Vannak visszásságok, melyeket tisztességesen kellene rendezni. Tisztességesen a kérelmet a neki, mint
Polgármesternek kellett volna benyújtani, és nem kell sumákolni.
Babarczi Antal képviselő: Polgármester Úr sumákolás kijelentését visszautasítja.
Azért nem a Polgármesterhez ment a kérelemmel, mert nem polgármesteri határkörbe
tartozik a dolog, hanem jegyzői, továbbá felolvas a Polgármester által a Jegyző részére
írt levélből, amely hivatalosan van nála, hiszen ezt is írásban megkérte:
„A Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza, hogy hanganyagról hangfelvétel
nem készíthető ”. Kérdése, hol van ez leírva a rendeletben? Ezek alapján továbbra is
fenntartja azon véleményemet, hogy a Polgármester által leírt indokok nem állják meg
helyüket.
Petró Ferenc polgármester: Ez a korábbiban benne volt.
Babarczi Antal képviselő: A levél január 2-án kelt, a levél nyílván az akkor hatályos
SZMSZ-re hivatkozik. Úgy vélem, hogy továbbra is megállja a helyét az a kijelentés,
miszerint a levélben leírt válasz nem megalapozott.
Dr. Keresztury Mónika jegyző: Szintén visszautasítja a sumákolás kijelentést, ugyanis
nem arról volt szó, hogy Babarczi képviselő úr bárkinek a háta mögött kérte volna a
hangkazettát, ugyanis azon a testületi ülésen, ahol megmódosítottuk az SZMSZ-t, ez
felmerült, hiszen az Alkotmánybírósági határozat tartalmazza, hogy többszörösen lehet
másolni, és ez a Testület előtt is ott volt mint lehetőség, és Babarczi képviselő úr is ez
alapján kérte a hangkazetta másolatát.
Kószóné neve is felmerült ebben az ügyben, ezért a következőket kívánja ezzel kapcsolatosan elmondani. Kószóné Kószó Aranka igazgatási ügyintéző ellen négy pontban indult meg a fegyelmi eljárás. A munkáltatói utasítás megtagadása címen, hiszen
Kószóné munkáltatója jelenleg is a jegyző, és mint munkáltató, nem köteles a dolgozónak írásbeli utasítást adni, akkor, amikor teljesen szabályszerű utasítást ad a jegyző az
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ügyintéző részére. A Ktv.-ben megtalálható, mikor kell a jegyzőnek írásbeli utasítást
adni, de felhívja a figyelmet, hogy ez nem az a kategória. Ezzel együtt, amikor a Polgármester Úr válaszolt Babarczi képviselő úr kérelmére, azért készítette el az eljárási
utasítást, mert abban a levélben a Polgármester Úr szólította fel erre burkoltan, és mert
törvényi kötelezettsége kiadni a hangkazetta másolatát, mert ez benn van az Alkotmánybírósági határozatban. Tehát megszűnt a Polgármester Úr által jelzett akadály, tette
ezt mindazok ellenére, hogy nem volt erre vonatkozóan törvényi kötelezettsége, mint
jegyzőnek.
Kéri, hogy Babarczi Antal képviselő úr és Petró Ferenc polgármester úr a továbbiakban
egymással egyeztessenek ebben az ügyben. Azt viszont kijelentheti, hogy sem a Hivatal,
sem mint jegyző nem mulasztott ebben az ügyben, és Kószóné Kószóné Aranka ügyintéző konkrétan ebben az ügyben nem érintett.
Petró Ferenc polgármester: De a fegyelmi eljárás megindításának előzménye az volt,
hogy a hangkazetta másolatát nem adta át.
Dobák Sándor képviselő: Véleménye, hogy túlságosan sokat foglalkozunk a hangkazettával kapcsolatos dologgal. Elégedett volt azzal a döntéssel, amely szerint a következő ülésig kellett megőrizni a kazettát, és végezetül, mivel a testületi ülés nyilvános, ezért
a hanganyagnak csak a jegyzőkönyv elkészítésében van jelentősége. Aki kíváncsi arra,
mi történik az ülésen, az eljöhet a testületi ülésre, és láthatja és hallhatja az itt történteket.
Petró Ferenc polgármester: Javasolja, hogy a jegyzőkönyv hitelesítők meghallgathatják
az aláírásig, de nem szabályozzuk ezt a kérdést. Ezzel le is zárja a vitát, többszörösen
hozzászólhatott mindenki a napirendi ponthoz. Szavazásra bocsátja a vita lezárását.
A Képviselő-testületi tagok közül 9 igen és 1 nem szavazattal a vita lezárása mellett
döntött.
Babarczi Antal képviselő: Azért szavazott nemmel, mert jelentkezett hozzászólásra, de
nem kapott szót.
Petró Ferenc polgármester szavazásra bocsátja azt a módosító indítvány, amely alapján
a 26. §: (1) és (8) bekezdése ne kerüljön módosításra.
A Képviselő-testület 3 igen és 7 nem szavazattal a módosító indítványt elutasította.
Petró Ferenc polgármester szavazásra bocsátja az eredeti, kiosztásra kerülő rendelettervezet elfogadását.
A Képviselő-testület 8 igen és 2 nem szavazattal elfogadta Petró Ferenc polgármester
előterjesztését és az alábbi rendeletet alkotja:
3/2007.(II.16.) KT rendelet
Ásotthalom Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Képviselő-testület Szervezeti
és Működési Szabályzatáról szóló 12/1995. (X.26.) számú rendelet módosításáról
szóló rendeletet megalkotta.
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(A rendelet teljes szövege – az előterjesztett tervezet szerint – a jegyzőkönyv 9. számú
melléklete.)

VII. 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 10.- 11. számú melléklete tartalmazza)
Petró Ferenc polgármester: Átadja a szót Dr. Keresztury Mónika jegyzőnek, a napirendi pont előadójának.
Dr. Keresztury Mónika jegyző: A kiadott anyagban olvasható, hogy a legutóbbi módosítás óta bekövetkező hatásköri változások, jogszabályváltozások miatt vált szükségessé az újabb módosítás.
Petró Ferenc polgármester: A SZISB megtárgyalta a rendelet-tervezet elfogadását, kéri
az elnököt, ismertesse a meghozott véleményt.
Dr. Sümegi Sándor SZISB elnöke: A Bizottság egyetért az előterjesztésben foglaltakkal, és alkalmasnak tartja, hogy azt a Képviselő-testület megvitassa, és elfogadja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Petró Ferenc polgármester szavazásra bocsátja a rendelet-tervezet elfogadását.
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal egyhanguan elfogadta Dr. Keresztury Mónika
jegyző előterjesztését és az alábbi rendeletet alkotja:
4/2007.(II.16.) KT rendelet
Ásotthalom Község Önkormányzat Képviselő-testülete a pénzbeli és természetben
nyújtott, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló
4/1996. (III. 14). számú rendelet módosításáról szóló rendeletet megalkotta.
(A rendelet teljes szövege – az előterjesztett tervezet szerint – a jegyzőkönyv 11. számú
melléklete.)
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VIII. Napirendi pont
Az elektronikus ügyintézés helyi szabályairól szóló rendelet megalkotása
Előadó: Dr. Keresztury Mónika jegyző
(Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 12.- 13. számú melléklete tartalmazza)
Petró Ferenc polgármester: Átadja a szót Dr. Keresztury Mónika jegyzőnek, a napirendi pont előadójának.
Dr. Keresztury Mónika jegyző: A rendelet-tervezet hatályba léptető záró rendelkezése
alapján a rendelete 2007. március 15-én lép hatályba, de ezt javasolja most módosítani
2007. július 1-re, mivel az elmúlt héten a kistérségi jegyzői értekezleten elhangzottak
alapján lesz még javításra váró feladat az „e-közig” rendszerrel kapcsolatban.
Petró Ferenc polgármester: A SZISB megtárgyalta a rendelet-tervezet elfogadását, kéri
az elnököt, ismertesse a meghozott véleményt.
Pőcze Levente ÜB elnöke: A Bizottság egyetért az előterjesztésben foglaltakkal, és
alkalmasnak tartja, hogy azt a Képviselő-testület megvitassa, és elfogadja.
Kérdés, hozzászólás.
Babarczi Antal képviselő: Javasolja, hogy a KÖZHÍR-HALOM Helyi újságban jelenjen meg tájékoztató az elektronikus ügyintézés lehetőségeiről és szabályairól, hiszen
egy viszonylag új lehetőséggel találkozunk majd.
Dr. Keresztury Mónika jegyző: Elfogadja a javaslatot, de erre majd a rendelet hatálybalépését követően kerülhet majd sor, akkor amikor hiba nélkül működő rendszerrel
dolgozhatunk.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Petró Ferenc polgármester szavazásra bocsátja a módosító javaslatot, amely alapján a rendelet 2007. július 1. napján lép hatályba.
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal egyhangúan elfogadta Dr. Keresztury Mónika
jegyző módosító javaslatát.
Petró Ferenc polgármester szavazásra bocsátja a módosítással együtt a rendelet-tervezet
elfogadását.
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal egyhangúan elfogadta Dr. Keresztury Mónika
jegyző előterjesztését és az alábbi rendeletet alkotja:
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5/2007.(II.16.) KT rendelet
Ásotthalom Község Önkormányzat Képviselő-testülete az elektronikus ügyintézés helyi szabályairól szóló rendeletet megalkotta.
(A rendelet teljes szövege – a módosítás szerint – a jegyzőkönyv 13. számú melléklete.)

IX. Napirendi pont
A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek teljesítményértékeléséhez a 2007. évi
önkormányzati célok meghatározása
Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 14. számú melléklete tartalmazza)
Petró Ferenc polgármester: Az Önkormányzat szintén törvényi kötelezettségének tesz
eleget a teljesítménykövetelmények meghatározásakor. Javasolja az előterjesztésben
foglaltak elfogadását.
Petró Ferenc polgármester: A ÜB megtárgyalta a napirendi pontot, kéri az elnököt, ismertesse a meghozott véleményt.
Pőcze Levente ÜB elnöke: A Bizottság egyetért az előterjesztésben foglaltakkal, és
alkalmasnak tartja, hogy azt a Képviselő-testület megvitassa, és elfogadja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Petró Ferenc polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslat elfogadását.
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta az előterjesztésben foglaltakat, és meghozza az alábbi határozatát:

21/2007. (II.14.) Kt. határozat
Tárgy: A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek teljesítményértékeléséhez
2007. évi önkormányzati célok meghatározása

a

Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselőtestület) megtárgyalta Petró Ferenc polgármester előterjesztését a Polgármesteri Hivatal
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köztisztviselőinek teljesítményértékeléséhez a 2007. évi önkormányzati célok meghatározására vonatkozóan, s a következő határozatot hozza:
1.) A Képviselő-testület a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tv. 34. §
(3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, a Polgármesteri Hivatal 2007. évi teljesítmény-követelményeit megalapozó c é l o k a t a Mellékletben megállapítottak
szerint határozza meg.
2.) A Képviselő-testület m e g b í z z a a Polgármestert, hogy a Jegyző munkateljesítményének értékeléséhez szükséges teljesítmény-követelményeket – tekintettel a
Mellékletben megállapított kiemelt célokra - határozza meg, s az annak alapján elvégzett értékelésről a Testületet tájékoztassa.
3 . ) M e g b í z z a a Képviselő-testület a Jegyzőt, hogy az 1.) pont Mellékletében meghatározott kiemelt célokra tekintettel, a Hivatal köztisztviselői munkateljesítményeinek értékeléséhez szükséges teljesítmény-követelményeket d o l g o z z a k i é s
vezesse be.
Határidő: 2007. március 31.
Felelős: Petró Ferenc polgármester
Dr. Keresztury Mónika jegyző
A Képviselő-testület a határozat végrehajtásáról nem kér jelentést.
Erről értesítést kap:
1.) Petró Ferenc polgármester
2.) Dr. Keresztury Mónika jegyző, általa az osztályvezető
3.) Irattár

X. Napirendi pont
Közbeszerzési éves statisztikai összegezés elfogadása
Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 15. számú melléklete tartalmazza)
Petró Ferenc polgármester: Az Önkormányzat törvényi kötelezettségének tesz eleget az
összegzés határozatban történő elfogadásával, javasolja az előterjesztésben foglaltak elfogadását.
Petró Ferenc polgármester: A PTB és a TVMB megtárgyalta a napirendi pontot, kéri
az elnököket, ismertessék a meghozott véleményt.
Polner Frigyesné PTB elnöke: A Bizottság egyetért az előterjesztésben foglaltakkal,
és alkalmasnak tartja, hogy azt a Képviselő-testület megvitassa, és elfogadja.
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Babarczi Antal TVMB elnöke: A Bizottság egyetért az előterjesztésben foglaltakkal,
és alkalmasnak tartja, hogy azt a Képviselő-testület megvitassa, és elfogadja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Petró Ferenc polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslat elfogadását.
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal egyhangúan elfogadta az előterjesztésben foglaltakat, és meghozza az alábbi határozatát:
22/2007.(II.16.) KT határozat
Tárgy: Közbeszerzési éves statisztikai összegezés elfogadása
Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselőtestület) megtárgyalta Petró Ferenc polgármester tárgyi előterjesztését a közbeszerzési
éves statisztikai összegezésre vonatkozóan, és a következő határozatot hozza:
1.) A Képviselő-testület j ó v á h a g y j a és a Közbeszerzések Tanácsa részére megküldésre a l k a l m a s n a k tartja az éves statisztikai összegezést.
2.) A Képviselő-testület m e g b í z z a a polgármestert és a jegyzőt, hogy az összegezés megküldésével kapcsolatos további intézkedéseket tegye meg.
Határidő: 2006. május 31.
Felelős: Petró Ferenc polgármester
Dr. Keresztury Mónika jegyző
Határozatról értesül:
1.) Petró Ferenc polgármester
2.) Dr. Keresztury Mónika jegyző, általa az osztályvezető
3.) Közbeszerzések Tanácsa (melléklettel)
4.) Irattár

XI. Napirendi pont
A Közösségi pszichiátriai ellátás társulásban történő ellátására vonatkozó módosított együttműködési megállapodás elfogadása
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Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 16. számú melléklete tartalmazza)
Petró Ferenc polgármester: A kiadott írásos anyagot nem kívánja kiegészíteni.
A SZISB megtárgyalta a napirendi pontot, kéri az elnököt ismertesse a meghozott véleményt.
Dr. Sümegi Sándor SZISB elnöke: A Bizottság egyetért az előterjesztésben foglaltakkal, és alkalmasnak tartja, hogy azt a Képviselő-testület megvitassa, és elfogadja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Petró Ferenc polgármester szavazásra bocsátja a módosított együttműködési megállapodás elfogadását.
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal egyhangúan elfogadta az előterjesztésben foglaltakat, és meghozza az alábbi határozatát:
23/2007. (II.16.) KT határozat
Tárgy : A Közösségi pszichiátriai ellátás társulásban történő ellátására vonatkozó módosított együttműködési megállapodás elfogadása
Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselőtestület) megtárgyalta Petró Ferenc polgármester tárgyi előterjesztését és a következő
határozatot hozza:
1.) A Képviselő-testület e l f o g a d j a a közösségi pszichiátriai szolgáltatás társulásban történő ellátására vonatkozó, jelen határozat mellékletét képező
módosított együttműködési megállapodást.
2.) A Képviselő-testület m e g b í z z a a polgármestert és a jegyzőt a szükséges
intézkedések megtételével és a megállapodás aláírásával.
Határidő: azonnal
Felelős: Petró Ferenc polgármester
Dr. Keresztury Mónika jegyző
Erről értesítést kap:
1.) Petró Ferenc polgármester
2.) Dr. Keresztury Mónika jegyző, általa az osztályvezető
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3.) Mórahalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete (székhely: 6782. Mórahalom,
Millenniumi sétány 2.)
4.) Öttömös Község Önkormányzat Képviselő-testülete (székhely: 6784. Öttömös, Felszabadulás u. 12.)
5.) Ruzsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete (székhely: 6786. Ruzsa, Alkotmány tér 2.)
6.) Irattár

XII. Napirendi pont
A Támogató szolgálat társulásban történő ellátására vonatkozó módosított
együttműködési megállapodás elfogadása
Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 17. számú melléklete tartalmazza)
Petró Ferenc polgármester: A kiadott írásos anyagot nem kívánja kiegészíteni.
A SZISB megtárgyalta a napirendi pontot, kéri az elnököt ismertesse a meghozott véleményt.
Dr. Sümegi Sándor SZISB elnöke: A Bizottság egyetért az előterjesztésben foglaltakkal, és alkalmasnak tartja, hogy azt a Képviselő-testület megvitassa, és elfogadja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Petró Ferenc polgármester szavazásra bocsátja a módosított együttműködési megállapodás elfogadását.
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal egyhangúan elfogadta az előterjesztésben foglaltakat, és meghozza az alábbi határozatát:
24/2007. (II.16.) KT határozat
Tárgy A Támogató szolgálat társulásban történő ellátására vonatkozó módosított
együttműködési megállapodás elfogadása
Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselőtestület) megtárgyalta Petró Ferenc polgármester tárgyi előterjesztését és a következő
határozatot hozza:
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1.) A Képviselő-testület e l f o g a d j a a Támogató szolgálat ellátására vonatkozó, jelen határozat mellékletét képező módosított együttműködési megállapodást.
2.) A Képviselő-testület m e g b í z z a a polgármestert és a jegyzőt a szükséges
intézkedések megtételével és a megállapodás aláírásával.
Határidő: azonnal
Felelős: Petró Ferenc polgármester
Dr. Keresztury Mónika jegyző
Erről értesítést kap:
1.) Petró Ferenc polgármester
2.) Dr. Keresztury Mónika jegyző, általa az osztályvezető
3.) Kása Gabriella – Gondozási Központ vezetője
4.) Mórahalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete (székhely: 6782.
Mórahalom, Millenniumi sétány 2.)
5.) Öttömös Község Önkormányzat Képviselő-testülete (székhely: 6784. Öttömös,
Felszabadulás u. 12.)
6.) Ruzsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete (székhely: 6786. Ruzsa, Alkotmány tér 2.)
7.) Irattár

XiII. Napirendi pont
Gondozási Központ Alapító Okiratának módosítása
Előadó: Dr. Keresztury Mónika jegyző
(Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 18. számú melléklete tartalmazza)
Petró Ferenc polgármester: Átadja a szót Dr. Keresztury Mónika jegyzőnek, a napirendi pont előadójának.
Dr. Keresztury Mónika jegyző: A Gondozási Központ működési területe kibővült,
mert Ruzsa község is idetartozik majd a Társulás keretében ellátott Közösségi pszichiátriai ellátás és Támogató szolgáltatás vonatkozásában.
Petró Ferenc polgármester: A SZISB megtárgyalta a napirendi pontot, kéri az elnököt
ismertesse a meghozott véleményt.
Dr. Sümegi Sándor SZISB elnöke: A Bizottság egyetért az előterjesztésben foglaltakkal, és alkalmasnak tartja, hogy azt a Képviselő-testület megvitassa, és elfogadja.
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Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Petró Ferenc polgármester szavazásra bocsátja az Alapító Okirat módosításának elfogadását.
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal egyhangúan elfogadta az előterjesztésben foglaltakat, és meghozza az alábbi határozatát:
25/2007. (II. 16.) KT határozat
Tárgy: Gondozási Központ Alapító Okiratának módosítása
H a t á r o z a t
Ásotthalom Község Önkormányzat Képviselőtestülete (továbbiakban: Képviselőtestület) megtárgyalta Dr. Keresztury Mónika jegyző tárgyi előterjesztését és a következő határozatot hozza:
1.) A Képviselő-testület a Gondozási Központ 58/2000. számú határozattal jóváhagyott Alapító Okiratának 9. pontját az alábbiakra m ó d o s í t j a :
„ 9. Az intézmény működési területe:
Ásotthalom község közigazgatási területe
A Társulásban ellátott Közösségi pszichiátriai ellátás és Támogató szolgáltatás vonatkozásában:
Ásotthalom község közigazgatási területe,
Mórahalom város közigazgatási területe,
Öttömös község közigazgatási területe,
Ruzsa község közigazgatási területe”
2.) A Képviselő-testület m e g b í z z a a jegyzőt és az intézményvezetőt, hogy
intézkedjen az 1.) 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
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3.) Kása Gabriella intézményvezető
4.) Irattár

XIV. Napirendi pont
A Gondozási Központ Szakmai programjának jóváhagyása
Előadó: Kása Gabriella intézményvezető
(Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 19. számú melléklete tartalmazza)
Petró Ferenc polgármester: Átadja a szót Kása Gabriella intézményvezetőnek, a napirendi pont előadójának.
Kása Gabriella intézményvezető: Az írásbeli előterjesztést nem kívánja kiegészíteni,
várja az észrevételeket, kérdéseket.
Petró Ferenc polgármester: A SZISB megtárgyalta a napirendi pontot, kéri az elnököt
ismertesse a meghozott véleményt.
Dr. Sümegi Sándor SZISB elnöke: A Bizottság egyetért az előterjesztésben foglaltakkal, és alkalmasnak tartja, hogy azt a Képviselő-testület megvitassa, és elfogadja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Petró Ferenc polgármester szavazásra bocsátja a Szakmai Program módosításának elfogadását.
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal egyhangúan elfogadta az előterjesztésben foglaltakat, és meghozza az alábbi határozatát:

26/2007. (II.16.) KT határozat
Tárgy: A Gondozási Központ Szakmai programjának jóváhagyása
Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzatának Képviselőtestülete (a továbbiakban: Képviselőtestület) megtárgyalta Kása Gabriella Intézményvezető előterjesztésében a Gondozási
Központ Szakmai programját, és a következő határozatot hozza:
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1) A Képviselőtestület megállapítja, hogy a Gondozási Központ szakmai programja
megfelel a szakmai és a törvényességi előírásoknak, ezért azt
j ó v á h a g y j a.
2) A Képviselőtestület a Ruzsa Község bekapcsolódását a társulásban ellátandó
Támogató szolgálat és Közösségi pszihiátriai ellátásba jóváhagyja és az eszerint
történő feladatellátást a Gondozási Központ Szakmai programban leírtak szerint
indokoltnak, és jónak tartja.
3) A Képviselőtestület m e g b í z z a a Gondozási Központ vezetőjét, hogy az intézmény egyéb szabályzatai és nyilvántartásai is módosításra kerüljenek a feladatellátás illetve Ruzsa Község bekapcsolódásának megfelelően.
4) A működési engedély módosításával kapcsolatos intézkedéseket a fenntartó nevében a polgármester t e g y e m e g .
5) A Képviselőtestület m e g b í z z a a Gondozási Központ vezetőjét, hogy a Gondozási Központ szakmai programjának megvalósítását kísérje figyelemmel, a
végrehajtására folyamatosan tegye meg a szükséges intézkedéseket - keresse a
megvalósításhoz a pályázati lehetőségeket - és szükség esetén kérje a Képviselőtestület támogatását.
Határidő: folyamatos
Felelős: Kása Gabriella a Gondozási Központ vezetője
Petró Ferenc polgármester
Dr. Keresztury Mónika jegyző
A határozat végrehajtásáról a Képviselő-testület nem kér jelentést.
A határozatról értesülnek:
1.) Petró Ferenc polgármester
2.) dr. Keresztury Mónika jegyző – általa az osztályvezető
3.) Kása Gabriella, a Gondozási Központ vezetője
4.) Irattár

XV. Napirendi pont
A házasságkötésekért fizetendő szolgáltatási meghatározása
Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 20. számú melléklete tartalmazza)
Petró Ferenc polgármester: Nem kívánja kiegészíteni az előterjesztésben találhatóakat,
várja a felmerülő kérdéseket.
Petró Ferenc polgármester: A PTB és a TVM megtárgyalta a napirendi pontot, kéri az
elnököket ismertessék a meghozott véleményeket.
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Polner Frigyesné PTB elnöke: A Bizottság egyetért az előterjesztésben foglaltakkal,
és alkalmasnak tartja, hogy azt a Képviselő-testület megvitassa, és elfogadja.
Babarczi Antal TVMB elnöke: A Bizottság egyetért az előterjesztésben foglaltakkal,
és alkalmasnak tartja, hogy azt a Képviselő-testület megvitassa, és elfogadja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Petró Ferenc polgármester szavazásra bocsátja a határozatban foglaltak elfogadását.
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal egyhangúan elfogadta az előterjesztésben foglaltakat, és meghozza az alábbi határozatát:
27/2007. (II.16.) KT határozat
Tárgy: A házasságkötésekért fizetendő szolgáltatási meghatározása
Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselőtestület) megtárgyalta Petró Ferenc polgármester előterjesztését a házasságkötésekért fizetendő szolgáltatási meghatározása tárgyában és a következő határozatot hozza:
1.)

A Képviselő-testület b i z t o s í t j a a lehetőséget, hogy a házasulandók, ill.
szülők kérelme alapján a Polgármesteri Hivatal házasságkötő termén kívül, a
szertartás lebonyolítására méltó helyen k ö s s e n e k h á z a s s á g o t , ill.
tartsák meg a n é v a d ó ü n n e p s é g e t .

2.)

A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatalon kívüli házasságkötések és
névadók s z o l g á l t a t á s i d í j á t a l k a l m a n k é n t 2007. január 01-től
15.000,-Ft-ban, azaz Tizenötezer forintban határozza meg.

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Keresztury Mónika jegyző
A Képviselő-testület a határozat végrehajtásáról nem kér jelentést.
Erről értesítést kap:
1.) Petró Ferenc polgármester
2.) Dr. Keresztury Mónika jegyző, általa az osztályvezető
3.) Irattár
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XVI. Napirendi pont
Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár 2007-13 közötti Továbbképzési Tervének elfogadása
Előadó: Dr. Keresztury Mónika jegyző
(Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 21. számú melléklete tartalmazza)
Petró Ferenc polgármester: Átadja a szót Dr. Keresztury Mónika jegyzőnek, a napirendi pont előadójának.
Kovács-Tanács Istvánné igazgató: Az 1/2000. (I. 14.) NKÖM rendelet alapján a kulturális szakembereknek 2000-2006. között kötelezően továbbképzésen kellett részt venniük, melyet intézményünk Továbbképzési Tervben, illetve minden évben Beiskolázási
tervben rögzített. A vállalt képzést minden kolléga teljesítette. Ezekhez kapcsolódóan
minden évben 15.000.- Ft/fő támogatást nyújtott a szakminisztérium, melynek záró elszámolását 2007. február 28-ig kell elküldeni az Országos Széchényi Könyvtárba.
2007-13. között újabb továbbképzési ciklus indul, melyben a 4 szakmai munkakörben
foglalkoztatott dolgozóból 3-an szeretnének részt venni továbbképzésben a mellékelt
táblázat szerint. 1 dolgozó – a rendelet alapján - kora miatt felmentést kért a kötelező
képzés alól.
A képzések kezdési időpontja még bizonytalan, ezért a táblázatban az időpontokat nem
töltöttük ki.
Petró Ferenc polgármester: A OMEB megtárgyalta a napirendi pontot, kéri Pőcze Levente jelenlévő bizottsági tagot, ismertesse a meghozott véleményt.
Pőcze Levente OMEB tag: A Bizottság egyetért az előterjesztésben foglaltakkal, és
alkalmasnak tartja, hogy azt a Képviselő-testület megvitassa, és elfogadja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Petró Ferenc polgármester szavazásra bocsátja a Továbbképzési Terv elfogadását.
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal egyhangúan elfogadta az előterjesztésben foglaltakat, és meghozza az alábbi határozatát:

28/2007. (II.16.) KT határozat
Tárgy: Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár 2007-13 közötti Továbbképzési
Tervének elfogadása
Határozat
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Ásotthalom Község Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselőtestület) megtárgyalta Dr. Keresztury Mónika jegyző előterjesztését a Petőfi Sándor
Művelődési Ház és Könyvtár 2007-13 közötti Továbbképzési Tervének elfogadásával
kapcsolatban, és az alábbi határozatot hozza:
1.) A képviselő-testület e g y e t é r t a Továbbképzési Tervben foglaltakkal. A képzésben részt vevők számára a képzés költségeiből a normatív támogatáson felüli
részt lehetőség szerint a z i n t é z m é n y s a j á t k ö l t s é g v e t é s é b e n
b i z t o s í t j a , a Beiskolázási Terveknek megfelelően.
2.) A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a Továbbképzési és Beiskolázási Tervet küldje meg a normatív támogatási igénnyel együtt az Országos
Széchenyi Könyvtárba.
Határidő: 2007.április 1.
Felelős: Petró Ferenc polgármester
Dr. Keresztury Mónika jegyző
Kovács-Tanács Istvánné igazgató
A Képviselő-testület a határozat végrehajtásáról nem kér jelentést.
Határozatról értesül:
1.) Petró Ferenc polgármester
2.) Dr. Keresztury Mónika, általa az osztályvezetők
3.) Országos Széchenyi Könyvtár, 1054 Budapest, Hold u. 6.
4.) Irattár
XVII. Napirendi pont
Belterületi utcák - Kinizsi utca, Móra Ferenc utca kiépítése ( TEKI pályázat módosítása)
Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 22. számú melléklete tartalmazza)
Petró Ferenc polgármester: Az ÁFA törvény változása teszi szükségessé a TEKI pályázatra vonatkozó határozat módosítását. A beruházás összköltsége lesz majd ennyivel
kevesebb.
Petró Ferenc polgármester: A PTB és a TVM megtárgyalta a napirendi pontot, kéri az
elnököket ismertessék a meghozott véleményeket.
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Polner Frigyesné PTB elnöke: A Bizottság egyetért az előterjesztésben foglaltakkal,
és alkalmasnak tartja, hogy azt a Képviselő-testület megvitassa, és elfogadja.
Babarczi Antal TVMB elnöke: A Bizottság egyetért az előterjesztésben foglaltakkal,
és alkalmasnak tartja, hogy azt a Képviselő-testület megvitassa, és elfogadja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Petró Ferenc polgármester szavazásra bocsátja a határozatban foglaltak elfogadását.
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal egyhangúan elfogadta az előterjesztésben foglaltakat, és meghozza az alábbi határozatát:
29/2007.(II.16.) KT határozat
Tárgy: Belterületi utcák - Kinizsi utca, Móra Ferenc utca kiépítése ( TEKI pályázat
módosítása)
Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselőtestület) megtárgyalta a tárgyi előterjesztést a Belterületi utcák– Kinizsi utca, Móra Ferenc utca kiépítéséről és a következő határozatot hozza:
1.) A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Belterületi utcák (Kinizsi utca, Móra Ferenc utca) kiépítése (TEKI pályázat) beruházás ÁFA módosulását elfogadja és
a 2006. évben 314.253,- forintról
a 2007. évben 135.042,- forintról
összesen 449.305,- forintról lemond.
2.) A Képviselő-testület megbízza a polgármestert az 1.) pontban foglaltakkal kapcsolatban a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: Petró Ferenc polgármester
Határozatról értesül:
1.) Petró Ferenc polgármester
2.) Dr. Keresztury Mónika jegyző, általa az osztályvezető
3.) Csongrád Megyei Területfejlesztési Tanács
4.) Irattár

XVIII. Napirendi pont
Ruzsa Község Köztestületi Önkéntes Tűzoltóság kérelmének elfogadása
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Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 23. számú melléklete tartalmazza)
Petró Ferenc polgármester: Amikor beléptünk a Köztestületbe, akkor azt ígérték, hogy
nem jelent ez plusz kiadásokat, ezért nem javasolja a kért összeg kifizetését.
Az Alapító Okiratban megtalálható, hogy kell az Önkormányzatnak hozzájárulást biztosítani, de az eredeti szándék alapján nem kellene hozzájárulást fizetnünk.
Petró Ferenc polgármester: A PTB és a TVM megtárgyalta a napirendi pontot, kéri az
elnököket ismertessék a meghozott véleményeket.
Polner Frigyesné PTB elnöke: A Bizottság egyetért az előterjesztésben foglaltakkal,
és alkalmasnak tartja, hogy azt a Képviselő-testület megvitassa, és elfogadja.
Babarczi Antal TVMB elnöke: A Bizottság egyetért az előterjesztésben foglaltakkal,
és alkalmasnak tartja, hogy azt a Képviselő-testület megvitassa, és elfogadja.
Kérdés, hozzászólás:
Babarczi Antal képviselő: Felhívja a figyelmet arra, hogy ha a határozati javaslat alapján nem vállaljuk a kért összeg kifizetését, akkor elképzelhető, hogy hátrány fogja érni
az Önkormányzatot. A Tűzoltóság ülésén az Önkormányzatot a Polgármester Úr fogja
képviselni, ezért kéri, hogy tegyen javaslatot az Alapszabály módosítására.
Petró Ferenc polgármester: Az Alapszabályt nem lehet módosítani, mert akkor az törvénysértő lenne. Ebben az esetben a testületi ülés jegyzőkönyvében foglaltakra tudunk
majd hivatkozni.
Babarczi Antal képviselő: Kérdése, hogy kimondható az elhangzottak alapján, hogy az
Önkormányzatot nem fogja hátrány érni a határozati javaslatban foglaltak elfogadásáért?
Petró Ferenc polgármester: Igen, kimondható, hogy az Önkormányzatot nem fogja hátrány érni a határozati javaslatban foglaltak elfogadásáért.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Petró Ferenc polgármester szavazásra bocsátja a határozatban foglaltak elfogadását.
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal egyhangúan elfogadta az előterjesztésben foglaltakat, és meghozza az alábbi határozatát:
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30/2007.(II.16.) KT határozat
Tárgy: Ruzsa Község Köztestületi Önkéntes Tűzoltóság kérelmének elfogadása
Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselőtestület) megtárgyalta a tárgyi előterjesztést a Ruzsa Község Köztestületi Önkéntes
Tűzoltóság kérelmének elbírálásáról és a következő határozatot hozza:
1.) A Képviselő-testület ú g y d ö n t , hogy a Köztestület 2007. évi költségvetéstervezetét és az igényelt támogatás összegét elutasítja.
2.) A Képviselő-testület megbízza a polgármestert az 1.) pontban foglaltakkal kapcsolatban a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: Petró Ferenc polgármester
Határozatról értesül:
1.) Petró Ferenc polgármester
2.) Dr. Keresztury Mónika jegyző, általa az osztályvezető
3.) Ruzsa Község Köztestületi Önkéntes Tűzoltóság
4.) Irattár

XIX. Napirendi pont
Döntés Dr. Zélity László r. alezredes kinevezéséről
Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 24. számú melléklete tartalmazza)
Petró Ferenc polgármester: Dr. Zélity László r. alezredes úr jelezte, hogy abban az
esetben, ha a Képviselő-testület igényli, akkor kijönnek az ülésre, de az áprilisi testületi
ülésen már beszámolót fognak készíteni és akkor is tudunk személyesen találkozni velük. Javasolja a határozati javaslatban foglaltak elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Petró Ferenc polgármester szavazásra bocsátja a határozatban foglaltak elfogadását.
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal egyhangúan elfogadta az előterjesztésben foglaltakat, és meghozza az alábbi határozatát:

45

31/2007.(II.16.) KT határozat
Tárgy: Döntés Dr. Zélity László r. alezredes kinevezéséről
Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselőtestület) megtárgyalta a tárgyi előterjesztést Dr. Zélity László r. alezredes kinevezéséről
és következő határozatot hozza:
1.) A Képviselő-testület ú g y d ö n t , hogy h o z z á j á r u l Dr. Zélity László kinevezéséhez.
2.) A Képviselő-testület m e g b í z z a a polgármestert az 1.) pontban foglaltakkal
kapcsolatban a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: Petró Ferenc polgármester
Határozatról értesül:
1.) Petró Ferenc polgármester
2.) Dr. Keresztury Mónika jegyző, általa az osztályvezető
3.) Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság Dr. Lukács János r. dandártábornok
4.) Irattár

XX. Napirendi pont
Sportpálya működtetésének felülvizsgálata és finanszírozásának megoldása
Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 25. számú melléklete tartalmazza)
Petró Ferenc polgármester: A PTB, a TVM és a SZISB megtárgyalta a napirendi pontot, kéri az elnököket ismertessék a meghozott véleményeket.
Polner Frigyesné PTB elnöke: A Bizottság az írásbeli előterjesztésben foglaltakkal
egyetért.
A Bizottság a határozat 1.) pontját az alábbiak szerint javasolja módosítani:
„A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az Önkormányzat vállalja teljes évben
a közhasznú tevékenységhez szükséges munkaerő biztosítását, a rezsi költségeket és a bírói díj kifizetését.”
A Bizottság a határozat 2.) pontját az alábbiak szerint javasolja módosítani:
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„A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az Ásotthalmi Tömegsport Egyesülettel kössön megállapodást az 1.) pontban foglaltak szerint.”
A Bizottság a módosító javaslatokkal együtt e l f o g a d j a az írásbeli előterjesztést és
alkalmasnak tartja arra, hogy azt a Képviselő-testület m e g v i t a s s a és elfogadja.
Babarczi Antal TVMB elnöke: A Bizottság az írásbeli előterjesztésben foglaltakkal
egyetért.
A Bizottság a határozat 1.) pontját az alábbiak szerint javasolja módosítani:
„A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az Önkormányzat vállalja teljes évben
a közhasznú tevékenységhez szükséges munkaerő biztosítását, a rezsi költségeket és a bírói díj kifizetését.”
A Bizottság a határozat 2.) pontját az alábbiak szerint javasolja módosítani:
„A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az Ásotthalmi Tömegsport Egyesülettel kössön megállapodást az 1.) pontban foglaltak szerint.”
A Bizottság a módosító javaslatokkal együtt e l f o g a d j a az írásbeli előterjesztést és
alkalmasnak tartja arra, hogy azt a Képviselő-testület m e g v i t a s s a és elfogadja.

Dr. Sümegi Sándor SZISB elnöke: A Bizottság az írásbeli előterjesztésben foglaltakkal egyetért.
A Bizottság a határozat 1.) pontját az alábbiak szerint javasolja módosítani:
„A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az Önkormányzat vállalja teljes évben
a közhasznú tevékenységhez szükséges munkaerő biztosítását, a rezsi költségeket és a bírói díj kifizetését.”
A Bizottság a határozat 2.) pontját az alábbiak szerint javasolja módosítani:
„A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az Ásotthalmi Tömegsport Egyesülettel kössön megállapodást az 1.) pontban foglaltak szerint.”
A Bizottság a módosító javaslatokkal együtt e l f o g a d j a az írásbeli előterjesztést és
alkalmasnak tartja arra, hogy azt a Képviselő-testület m e g v i t a s s a és elfogadja.
Kérdés, hozzászólás:
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Dobák Sándor képviselő: Tájékoztatásul elmondja, hogy a határozatban foglaltakkal
azt kívánják elérni, hogy a sportpálya és öltöző jelenlegi állapotának megőrzése biztosított legyen a továbbiakban is, és mivel az egyesületek finanszírozása nem mindig biztosított, az Önkormányzat ezzel a határozatával teszi lehetővé a felmerülő kiadások egy
részének fedezetét.
Erdélyi Antal ÁTE elnöke: Arra nem volt eddig rálátása, és a jövőben sem kíván azzal
foglalkozni, hogy ki tud például az öltözőbe bemenni, ki tudja a sportpályát használni.
Erre vonatkozóan most már az egyeztetések megtörténtek és reméli, ezután minden a
megfelelő módon történik majd.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Petró Ferenc polgármester szavazásra bocsátja az elhangzott 1.) pont módosító javaslatot, amely alapján a Képviselő-testület úgy dönt, hogy az Önkormányzat vállalja teljes
évben a közhasznú tevékenységhez szükséges munkaerő biztosítását, a rezsi költségeket
és a bírói díj kifizetését.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadta a módosító javaslatot.
Petró Ferenc polgármester szavazásra bocsátja az elhangzott 2.) pont módosító javaslatot, amely alapján a Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az Ásotthalmi
Tömegsport Egyesülettel kössön megállapodást az 1.) pontban foglaltak szerint.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadta a módosító javaslatot és meghozta az
alábbi határozatát:
32/2007.(II.16.) KT határozat
Tárgy: Sportpálya működtetésének felülvizsgálata és finanszírozásának megoldása
Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselőtestület) megtárgyalta a tárgyi előterjesztést a Sportpálya működtetésének felülvizsgálata és finanszírozásának megoldására és a következő határozatot hozza:
1.) A Képviselő-testület ú g y d ö n t , hogy az Önkormányzat v á l l a l j a teljes évben a közhasznú tevékenységhez szükséges munkaerő biztosítását, a rezsi költségeket és a bírói díj kifizetését.
2.) A Képviselő-testület m e g b í z z a hogy az Ásotthalmi Tömegsport Egyesülettel
kössön megállapodást az 1.) pontban foglaltak szerint.
Határidő: azonnal
Felelős: Petró Ferenc polgármester
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Határozatról értesül:
1.) Petró Ferenc polgármester
2.) Dr. Keresztury Mónika jegyző, általa az osztályvezető
3.) Ásotthalmi Tömegsport Egyesület
4.) Irattár
XXI. Napirendi pont
A 66/2006.(V.11.) KT határozat módosítása a sportcsarnok térítésmentes használatának engedélyezésére a Kézilabda Szakosztály számára
Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 26. számú melléklete tartalmazza)
Petró Ferenc polgármester: Dr. Pőcze Tünde a Kézilabda Szakosztály képviseletében
érkezett a testületi ülésre, és a napirendi ponthoz kapcsolódóan kért szót. Felkéri, ismertesse a Testület felé kérését.
Dr. Pőcze Tünde Kézilabda Szakosztály képviseletében: A lány kézilabda csapattal az
elmúlt évben térítésmentesen tudtak edzeni és esetenként mérkőzéseket tartani a sportcsarnokban. Azonban január 1-től Dr. Hadfiné Böjthe Gabriella, mint fenntartó közölte,
nem tudja finanszírozni tovább a csapat számára a heti két alkalmat.
Kérése a Tisztelt Testület felé az, hogy továbbra is engedélyezze az elmúlt évben is engedélyezett használatot, hiszen az elért eredmények magukért beszélnek, és a helyi fiatalokat is érdekli a csapat játéka. A most hallottak alapján a Testület támogatja a labdarugókat, és ezért úgy gondolja a kézilabda csapat is megérdemelne ennyi támogatást.
El kívánja azt is mondani, hogy a lányok igen komoly anyagi áldozatot hoztak azért,
hogy eddig eljussanak, mert teremcipőket, labdákat, mezeket vásároltak, és az útiköltséget saját zsebből fizették.
Továbbá, az Önkormányzat kap központi finanszírozást a tömegsport támogatására, kéri, ebből támogassák a kézilabda csapatot is.
A másik gond a bejutás a sportcsarnokba. Kérte, hogy kapjon kulcsot a csarnokhoz,
mint megbízott személy, ha kell, aláír egy erre vonatkozó megbízást – szerződést -, és
így felelősséget tud vállalni arra az időre, amíg bent tartják az edzést vagy meccset, de
erre lehetőséget nem kapott.
Azért jött most a testületi ülésre, hogy segítsenek a megoldani ezt a problémát.
Petró Ferenc polgármester: Az Önkormányzat valóban kap normatív támogatást a tömegsportra. A Képviselő-testület a 66/2006.(V.11.) KT határozatával valóban vállalta,
hogy biztosítja a csarnokot térítésmentesen a kézilabda csapat számára.
Van javaslata a probléma megoldására, de először kéri a jelenlévőket, foglaljanak állást,
véleményezzék az elhangzottakat.
Fröhlich András TVMB tag: Mivel pont a mai napon elfogadta a Testület a költségvetést, a tömegsport céljaira 400.000,- Ft van elkülönítve, és úgymond nincs lehetőségünk
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az elfogadott rendelettől eltérni, ennyit lehet felhasználni. Csak az elosztásáról lehet
dönteni.
Babarczi Antal képviselő: Véleménye, hogy mivel a Polgármester Úr elmondta, hogy
minden ugyanúgy kell támogatni mind eddig, ezért ebbe a kategóriába beletartozik a
Kézilabda Szakosztály is a további támogatás megadásával.
Dr. Hadfiné Böjthe Gabriella igazgató: A kérés az iskola költségvetésében rezsi óradíjjal és az ügyeletet biztosító személy kifizetésével együtt heti 10.000,- Ft-ot jelent, ezt
beszorozva 40 héttel, ez már 400.000,- Ft-os kiesést jelent a költségvetésben. Ezt az
összeget nem kell teljes egészében kifizetni, és erről már egyeztetett Pőcze Tündével is,
csak amennyiből kijön az ügyeleti díja annak a személynek, aki kinyit és biztosítja a felügyeletet.
Nem kíván olyan helyzetbe kerülni, mint a sportpálya öltözőjénél előjött, hogy nem figyeltek arra, hogy a világítást lekapcsolják, hogy a konvektorokat lehajtsák, tehát nem
volt egy felelős személy, aki felelt ezekért a dolgokért.
Dr. Pőcze Tünde Kézilabda Szakosztály képviseletében: Nem voltak ilyen problémák.
Dr. Hadfiné Böjthe Gabriella igazgató: Nem volt valóban ilyen probléma, de nem is
kíván ilyen helyzetbe kerülni. Nem kíván kulcsot kiadni semmilyen módon sem, és ezt
már elmondta a korábbi egyeztetések során is. A csarnokba ráadásul drága sportszerek
vannak melyeket az iskola vette, és nincs meggyőződve arról, hogy ezeket az is jogosult
használni, aki nem tanulója az intézménynek. Azzal, hogy a kézilabdások is használják
a csarnokot, folyamatosan plusz költsége keletkezik minden téren.
Tehát egyezzünk meg valamilyen összegben, ami ha minimálisan is, de fedezi a felmerülő kiadásokat a költségvetésben.
Az, hogy egy egyesület kéri a csarnok használatát, az még nem jelenti az ingyenes
használatot.
Dr. Pőcze Tünde Kézilabda Szakosztály képviseletében: Nem azért játszanak egyesületként, hogy ingyen használhassák a csarnokot, az egyesületi tagság sokkal hamarabb
elkezdődött, mint a csarnok használatának kérése. Ráadásul, azért hogy a csarnok ne
essen el bevételtől, ha igény volt rá, akkor a szokásos időtől eltérően tartottak edzést,
meccset. Valóban nem tudunk 400.000,- Ft-ot kifizetni saját zsebünkből, de talán értékelni kellene azt is amit mi csinálunk. A focicsapat is kap támogatást, és ez alapján a
már felsorolt saját pénzügyi háttér biztosítása mellett a kézilabdát is lehetne, kellene
támogtania az Önkormányzatnak. Azért jött el az ülésre, hogy ezt meg tudjuk most beszélni, mert minden érintett jelen van.
Dr. Hadfiné Böjthe Gabriella igazgató: Abban a helyzetben, amikor 13 fő leépítéséről
döntött a Testület, a 400.000,- Ft jelentős bevételi forrás, de nem is kívánja ennek a teljes összegű kifizetését, csak a nagyon szükséges részt.
Petró Ferenc polgármester: Az Önkormányzat biztosítani fogja a csarnok használatának költségét. Javasolja a kérésben megfogalmazottak megfontolását és a megfelelő
írásbeli felelősségvállalása mellett át lehetne adni a kulcsot használatra.
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Dr. Hadfiné Böjthe Gabriella igazgató: Nem kívánja átadni a kulcsot külsős személynek, mert az iskola leltárba vett eszközeit akkor nem tudja figyelemmel kísérni.
Pőcze Levente képviselő: Akkor egyetlen ásotthalmi fiatal sem veheti igénybe a csarnokot?
Dr. Hadfiné Böjthe Gabriella igazgató: Nem erről van szó, hiszen az ásotthalmi iskolások érdekeit védi, az általuk használt eszközöket és csarnokot óvja.
Petró Ferenc polgármester: A Képviselő-testület javaslatát is meg kell fontolni, a pénzügyi részről nem kell most dönteni, de arra vonatkozóan, hogy a csarnok használatát
biztosítjuk, az előző határozat határidejét megmódosíthatjuk határozatlan időre.
Erdélyi Antal Ásotthalmi Tömegsport Egyesület elnöke: Az egyeztetés nagyon szükséges a csarnok használatával kapcsolatban, mert például a téli időszakban ne kérjen az
igazgatónő azért pénzt, hogy Gyenge Balázs testnevelő tanár felügyeletet biztosít, hiszen egyben ő egyesületi tag is.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Petró Ferenc polgármester szavazásra bocsátja a 66/2006.(V.11.) KT határozat módosítását, és javasolja, hogy a Képviselő-testület határozatlan időre, térítésmentesen biztosítja a sportcsarnok térítésmentes használatát a Kézilabda Szakosztály számára.
A Képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal elfogadta, és meghozta az alábbi határozatát:
33/2007.(II.16.) KT határozat
Tárgy: A 66/2006.(V.11.) KT határozat módosítása a sportcsarnok térítésmentes
használatának engedélyezésére a Kézilabda Szakosztály számára
H a t á r o z a t
Ásotthalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselőtestület) megtárgyalta Petró Ferenc polgármester tárgyi előterjesztését és a következő
határozatot hozza:
1.

A Képviselő-testület a Kézilabda Szakosztály kérelmének helyt ad és részükre
határozatlan időre térítésmentesen b i z t o s í t j a a sportcsarnok használatát.

2. A Képviselő-testület m e g b í z z a a polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére.
Határidő: azonnal
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Felelős:

Petró Ferenc polgármester

Határozatról értesül:
1.) Petró Ferenc polgármester
2.) Dr. Keresztury Mónika jegyző – általa osztályvezető
3.) Dr. Pőcze Tünde kérelmező
4.) Dr. Hadfiné Böjthe Gabriella intézményvezető
5.) Irattár

Dr. Keresztury Mónika jegyző: Meglepődve hallja a testületi ülésen elhangzó kijelentéseket, hiszen ha elfogadunk egy költségvetési rendeletet, akkor az abban elfogadott
sorok és összegek kötelező jelleggel bírnak. Itt most viszont a rendeleten felüli támogatások megítéléséről dönt a Tisztelt Képviselő-testület. Nem tartja helyesnek ezeket a
döntéseket ebben a helyzetben, amikor 15 fő létszám leépítésével lehetett csak a 2007.
évi költségvetési rendeletet elfogadni és több mint 61 millió forintos hiánnyal. Megfontolásra javasolja, hogy a mostani támogatások összegét esetleg a leépítésben meghatározott 15 fő csökkentésére használja fel a Testület. Hosszas egyeztetések előzték meg ezt
a nehéz döntést, és már a rendelet módosításáról beszélünk.
Petró Ferenc polgármester: Amiről most döntöttünk az a településen élő sportjának támogatására, a szabadidő hasznos eltöltésének támogatására szolgál, és ez az önkormányzat kötelező feladatai között szerepel.

XXI. Napirendi pont
Az Ásotthalom-ért Közalapítvány Alapító Okiratának módosítása
Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 27. számú melléklete tartalmazza)
Petró Ferenc polgármester: A TVM megtárgyalta a napirendi pontot, kéri az elnököt
ismertesse a meghozott véleményt.
Babarczi Antal TVMB elnöke: A Bizottság egyetért az előterjesztésben foglaltakkal,
és alkalmasnak tartja, hogy azt a Képviselő-testület megvitassa, és elfogadja.
Petró Ferenc polgármester: Átadja a szót Fröhlich Andrásnak az Ásotthalom-ért Közalapítvány elnökének, ismertesse a módosítás indokait.
Fröhlich András alapítványi elnök: Az Alapító Okirat módosítását az alapítványi tagok
személyi összetételének változtatása igényelte. Az új kuratóriumi tagokat személyesen
kereste meg és mindenki szívesen vállalta az alapítványi munkát.
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Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Petró Ferenc polgármester javasolja az előterjesztésben foglaltak elfogadását.
A Képviselő-testület igen szavazattal egyhangúlag elfogadta az előterjesztésben foglaltakat, és meghozta az alábbi határozatát:
34/2007.(II.16.) KT határozat
Tárgy: Az Ásotthalom-ért Közalapítvány Alapító Okiratának módosítása
Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselőtestület) megtárgyalta a tárgyi előterjesztést Az Ásotthalom-ért Közalapítvány Alapító
Okiratának módosításáról és a következő határozatot hozza:
1.) A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az Ásotthalom-ért Közalapítvány Alapító
Okiratának módosítását e l f o g a d j a .
2.) A Képviselő-testület m e g b í z z a a polgármestert az 1.) pontban foglaltakkal
kapcsolatban a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: Petró Ferenc polgármester
Határozatról értesül:
1.) Petró Ferenc polgármester
2.) Dr. Keresztury Mónika jegyző, általa az osztályvezető
3.) Ásotthalom-ért Közalapítvány kuratóriumának tagjai
4.) Felügyelő Bizottság tagjai
5.) Irattár

XXII. Napirendi pont
Egyebek
Petró Ferenc polgármester: A déli utcai lakosok írásban fordultak a Testülethez, hogy
az utca rendkívül rossz állapotban van, a közlekedés igen nehéz, és kérésüket azzal indokolták, hogy főleg kisgyermekes szülők lakják az utcát, szükségük van a járható útra.
Az Önkormányzatnak szándékában áll az utca szilárd burkolattal való lefedése, várjuk a
pályázati lehetőséget a költségvetési rendeletünkben elkülönítettük a szükséges mértékű
önerőt. A választ írásban megkapják a lakosok.
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Petró Ferenc polgármester: Szintén írásban fordult a Testülethez Kiss Zoltán
ásotthalmi lakos, hogy az út melletti tisztítással kapcsolatban. Az Önkormányzat Németh Attila ügyvezetőt bízta meg a tisztítási munkák koordinálásával, az elvégzett munkák ellenőrzésre kerülnek, és azokkal eddig nem volt gond.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, bejelentés, interpelláció nem hangzott el, Petró Ferenc polgármester a Képviselő-testület zárt ülését 15,30 órakor berekeszti.
Kmf.
Petró Ferenc sk.
polgármester

Dr. Keresztury Mónika sk.
jegyző
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Dobák Sándor sk.
képviselő
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képviselő

