Jegyzőkönyv

Készült Ásotthalom Község Képviselő-testülete 2007. június 27-én 1520 órai kezdettel
megtartott soros, nyílt ülésén.
A Képviselőtestületi ülés helye: Művelődési Ház
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, Tóth István képviselők
Távol maradt: Dr. Sümegi Sándor képviselő (jelezte távolmaradását)
Jelenlévő meghívottak: Gárgyán István helyettesítő jegyző
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.
Külön köszönti Nógrádi Zoltán országgyűlési képviselő urat, aki az áprilisi testületi ülésre
nem tudott eljönni egyéb elfoglaltsága miatt, de a mostani ülésen tájékoztatni fogja a jelenlévőket a kistérség helyzetéről, az elkövetkező időszakra vonatkozó lehetőségeiről.
Tájékoztatásul elmondja, hogy a Képviselő-testület a 15,00 órától kezdődő zárt ülésén
megbízta Seresné Borbás Zsuzsannát a jegyzői feladatok ellátásával 2007. június 28-tól.
A mai napon megtartandó testületi üléseken a törvényességi feladatok ellátásával a Testület zárt ülésén az elfogadott határozata alapján Gárgyán István Öttömös Község Jegyzőjét,
mint helyettesítő jegyzőt bízta meg.
Javasolja, hogy a Képviselő-testület a kiadott – jegyzőkönyv 1. számú mellékletében található – meghívóban foglaltaktól eltérően az alábbiak szerint fogadja el az ülés napirendjére:
Az ülés napirendje:
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.) Beszámoló a Gondozási Központ munkájáról
Előadó: Kása Gabriella intézményvezető
5.) Gondozási Központ szakmai programjának jóváhagyása
Előadó: Kása Gabriella intézményvezető
6.) Ásotthalom és Öttömös Közoktatási Intézményfenntartó Társulására vonatkozó Társulási megállapodás elfogadása
Előadó: Petró Ferenc polgármester
7.) Kiss Ferenc Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és
Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának elfogadása
Előadó: dr. Keresztury Mónika jegyző
8.) Az ifjúság segítő munkatárs beszámolója az ásotthalmi és homokháti települések ifjúsági helyzetéről és az Önkormányzat ifjúsági koncepciójának elfogadása
Előadó: Sáricz Ilona ifjúság segítő
9.) Az ÁSOTT-TELSZO Kht. tájékoztatója 1.-5. havi gazdálkodásáról
Előadó: Németh Attila ügyvezető
10.) Az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 2/2007. (II.16.) KT
rendeletének módosítása
Előadó: Petró Ferenc polgármester
11.) A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
12/1995. (X.26.) számú rendeletének módosítása
Előadó: Dr. Keresztury Mónika jegyző
12.) Ásotthalom Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti
és Működési Szabályzatának elfogadása (SZMSZ 7. sz. függeléke)
Előadó: Dr. Keresztury Mónika jegyző
13.) 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
14.) Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló
rendelet megalkotása
Előadó: Dr. Keresztury Mónika jegyző
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15.) Ásotthalom Község Önkormányzat új Közbeszerzési Szabályzatának jóváhagyása, és a 72/2005.(IV.20.) KT határozat visszavonása
Előadó: Dr. Keresztury Mónika jegyző
16.) A Homokháti kistérség Többcélú Társulása Családsegítő és Gyermekjóléti
Központtal a nem foglalkoztatott személyek ellátásával és együttműködésével kapcsolatos feladatok végrehajtása tárgyában kötött együttműködési
megállapodás elfogadása
Előadó: Dr. Keresztury Mónika jegyző
17.) Ásotthalom mezőgazdasági helyzetéről, és a helyi vállalkozásokról szóló
jelentés
Előadó: Fődi Imre falugazdász, Fackelmann István alpolgármester
18.) A Polgármester szabadsága
Előadó: Petró Ferenc polgármester
19.) Bejelentések
20.) Interpellációk

A jegyzőkönyvek hitelesítésére Farkas Mátyás és Pőcze Levente képviselőket javasolja
megválasztani.
Dobák Sándor képviselő a testületi ülésről 1525 órakor távozik. Petró Ferenc polgármester megállapítja, hogy a polgármester és 9 fő képviselő az ülésen jelen van és a Képviselőtestület határozatképes.
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 10 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot
hozza:
92/2007.(VI.27.) KT határozat
Tárgy: A Képviselő-testület 2007. június 27-i soros, nyílt ülésének elrendelése, napirendjének elfogadása és a jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztása
Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért Petró Ferenc polgármester
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tárgyi indítványával és az alábbiak szerint dönt:
I. A Képviselő-testület a 2007. június 27-i soros, nyílt ülésének napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg:
1.) Tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről és a végzett
tevékenységről
Előadó: Petró Ferenc polgármester
2.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről
Előadó: Petró Ferenc polgármester
3.) Jegyzői tájékoztató az önkormányzat munkáját érintő jogszabályokról és a
Polgármesteri Hivatal munkájáról
Előadó: Dr. Keresztury Mónika jegyző
4.) Beszámoló a Gondozási Központ munkájáról
Előadó: Kása Gabriella intézményvezető
5.) Gondozási Központ szakmai programjának jóváhagyása
Előadó: Kása Gabriella intézményvezető
6.) Ásotthalom és Öttömös Közoktatási Intézményfenntartó Társulására vonatkozó Társulási megállapodás elfogadása
Előadó: Petró Ferenc polgármester
7.) Kiss Ferenc Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és
Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának elfogadása
Előadó: dr. Keresztury Mónika jegyző
8.) Az ifjúság segítő munkatárs beszámolója az ásotthalmi és homokháti települések ifjúsági helyzetéről és az Önkormányzat ifjúsági koncepciójának elfogadása
Előadó: Sáricz Ilona ifjúság segítő
9.) Az ÁSOTT-TELSZO Kht. tájékoztatója 1.-5. havi gazdálkodásáról
Előadó: Németh Attila ügyvezető
10.) Az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 2/2007. (II.16.) KT
rendeletének módosítása
Előadó: Petró Ferenc polgármester
11.) A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
12/1995. (X.26.) számú rendeletének módosítása
Előadó: Dr. Keresztury Mónika jegyző
12.) Ásotthalom Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti
és Működési Szabályzatának elfogadása (SZMSZ 7. sz. függeléke)
Előadó: Dr. Keresztury Mónika jegyző
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13.) 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
14.) Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló
rendelet megalkotása
Előadó: Dr. Keresztury Mónika jegyző
15.) Ásotthalom Község Önkormányzat új Közbeszerzési Szabályzatának jóváhagyása, és a 72/2005.(IV.20.) KT határozat visszavonása
Előadó: Dr. Keresztury Mónika jegyző
16.) A Homokháti kistérség Többcélú Társulása Családsegítő és Gyermekjóléti
Központtal a nem foglalkoztatott személyek ellátásával és együttműködésével kapcsolatos feladatok végrehajtása tárgyában kötött együttműködési
megállapodás elfogadása
Előadó: Dr. Keresztury Mónika jegyző
17.) Ásotthalom mezőgazdasági helyzetéről, és a helyi vállalkozásokról szóló
jelentés
Előadó: Fődi Imre falugazdász, Fackelmann István alpolgármester
18.) A Polgármester szabadsága
Előadó: Petró Ferenc polgármester
19.) Bejelentések
20.) Interpellációk

II. A Képviselő-testület a 2007. június 27-i soros, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv
hitelesítésére Farkas Mátyás és Pőcze Levente képviselőket megválasztja.
Határozatról értesül:
1.) Petró Ferenc polgármester
2.) Gárgyán István helyettesítő 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. számú melléklete tartalmazza)
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Petró Ferenc polgármester: Várja a kérdéseket a tájékoztatóban foglaltakkal kapcsolatosan.
Kérdés, hozzászólás:
Babarczi Antal képviselő: Bővebb tájékoztatást kér az erdélyi vendégek befektetéséről. A
9.) pontban olvasható, hogy gondok jelentkeztek a kisajátítással kapcsolatosan, ráadásul
már olyan információt is hallott, hogy nem fog Ásotthalomig megépítésre kerülni a kerékpár út.
Olvasható a napirendipont mellékleteként Fackelmann István alpolgármesteri tájékoztatója,
de megjegyzi, hogy a felsoroltakban nem minden esetben alpolgármesteri tisztségében jelent meg. Május 18-án részt vett a Szeged és Környéke Vízgazdálkodási Társulat ülésén,
kérdése, hogy az általuk követelt összeg elengedésében történtek-e egyeztetések, kitartanak-e az összegek behajtása mellett a Társulat részéről?
Petró Ferenc polgármester: Az erdélyiek egy kisebb logisztikai központ telephelyét keresik most, kb.: 6 hektáros területre van szükségük.
A kerékpárúttal kapcsolatban kéri Nógrádi Zoltán országgyűlési képviselő urat adjon bővebb tájékoztatást a jelenlegi helyzetről. Valóban időközben, június közepén már megváltozott a lehetőségünk. A kisajátításnál 3-4 tulajdonosnak érinti közvetlenül a tervezett út az
ingatlan határát.
Petró Ferenc polgármester átadja a szót Nógrádi Zoltán országgyűlési képviselő úrnak.
Nógrádi Zoltán országgyűlési képviselő: A megyei keret 10%-ra számíthat a kistérség,
106-110 millió forintos összeget jelenthet. Három szakaszra bontható a kerékpárút építése,
a domaszéki temetőtől a mórahalmi közigazgatási határig, a mórahalom közigazgatási határain belül a második, végül az ásotthalmi bekötőútig terjedő szakaszról kell beszélnünk.
A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium az általunk, a domaszéki szakaszra beadott pályázatot támogatásban részesítette, azonban az 50%-os önerőt, azaz a hatvanmillió forintot
már Domaszék nem tudta költségvetésében vállalni. Az odaítélt, százmillió forintos támogatást viszont nem szabad elveszítenünk, ezért a Dél-alföldi Regionális Operatív Program
pályázati kiírására is beadtunk egy támogatási kérelmet. Ezért állt elő az e helyzet, melynek következményeként csak a második körben lesz a Mórahalom-Ásotthalom szakasz pályázata benyújtva. A terveket a kistérség szakemberei már elkészíttették, az engedélyezés
is folyamatban van.
Petró Ferenc polgármester átadja a szót Fackelmann István alpolgármester úrnak.
Fackelmann István alpolgármester: Babarczi Antal képviselő úr kérdéseire és megállapításaira kíván válaszolni. Az alpolgármesteri tájékoztató a testületi anyagban eddig nem
szerepelt semmilyen formában sem, ez először került most kiadásra. Valóban nem minden
esetben az alpolgármesteri tisztségben volt jelen, hanem például mint egyesületi elnök, de
a kérdések, és az információk az ásotthalmi emberekhez is eljutnak, képviselte őket alpolgármesteri tisztségében.
A Szeged és Környéke Vízgazdálkodási Társulat bevétele az általuk követelt érdekeltségi
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hozzájárulások befizetéséből adódik, tehát jogi lehetőségük van az összegek behajtása, ettől nem fognak eltérni, nem fogják elengedni.
Polner Frigyesné képviselő: A tulajdonosok talán nagyobb hányada fizetne rendszeresen,
ha látná, hogy nem a kötött talaj belvízelvezetésére használja a Társulat a hozzájárulást,
hanem például a homoki kistérség vízmegtartására, mivel az itt élő és gazdálkodó embereknek ez jelent majd problémát. Vannak országos problémák mindig, de a helyiek által fizetett összegeket nem kellene elvinni más területekre, azt itt kellene felhasználni, látható
eredményeket elérni. Másik megoldást a helyi Társulat létrehozása jelenthetné talán, így a
befolyt összegek helyi felhasználása biztosítottá válhatna.
Fackelmann István alpolgármester: A helyi társulat létrehozása a mindig legfontosabb tényezőn múlik, először a pénzügyi fedezetet kell erre a célra elkülöníteni.
Nógrádi Zoltán országgyűlési képviselő: Támogatja és egyetért a képviselő asszony által
elmondottakkal. Egyfajta szakmai terv elkészítésével az országos tevékenység is tagolható
volna, így jutna a kistérségi feladatokra is pénzügyi fedezet.
A vízvisszatartás szükségessége és a belvíz gondok egyaránt jelentkeznek a kistérségben.
Már voltak elképzelések a helyi társulás megvalósítására, de ennek számtalan igen nehezen
megoldható akadálya van, például az igen drága és sokféle technikai eszközökből álló eszközpark biztosítása. Ezért kell átfogó célprogramot megtervezni, és ezután már akár uniós
források igénybevételével megvalósítani célunkat, ezért minisztériumi szintű egyeztetéseket fog kezdeményezni.
A Homokhátság Célprogramban szerepeltetni kell a tisztított szennyvíz újbóli felhasználását is, mint viszonylag új lehetőség kihasználását is. Ezzel a Nagyszéksóstói vízszint viszszaállítása válna lehetővé, ami szintén igen fontos környezetvédelmi feladatnak számít.
Ezután Nógrádi Zoltán ismertette a homokháti kistérség településeinek jövőbeli lehetőségeit a fejlesztések és beruházások tekintetében, valamint hangsúlyozta a meglévő együttműködés, együttes munka fontosságát és folyamatos fenntartását.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Petró Ferenc polgármester szavazásra bocsátja
a tájékoztató elfogadását.
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal elfogadta a polgármesteri tájékoztatóban foglaltakat.
Petró Ferenc polgármester: Megköszöni Nógrádi Zoltán országgyűlési képviselő tájékoztatóját.
Nógrádi Zoltán országgyűlési képviselő 1620 órakor távozik a
testületi ülésről.
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II. Napirendi pont
Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról az átruházott hatáskörben
hozott döntésekről
Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 3. számú melléklete tartalmazza)
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Petró Ferenc polgármester szavazásra bocsátja az
előterjesztésben foglaltak elfogadását.
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal az előterjesztésben foglaltakat elfogadta és meghozta az alábbi határozatát:
93/2007. (VI.27.) KT határozat
Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról az átruházott hatáskörben
hozott döntésekről
Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület)
Petró Ferenc polgármester előterjesztését megtárgyalta és az alábbiak szerint dönt:
1 . ) A Képviselő-testület a 19/2007. (II.16.) KT határozat, a 46, 47/2007. (III.30.)
KT határozat; a 49/2007. (IV.10.) KT határozat, az 52, 53, 54, 56, 57,58, 60,
62/2007. (IV.18.) KT határozat, a 68, 71, 72/2007. (V.22) KT határozat végrehajtásáról szóló tájékoztatót e l f o g a d j a .
2 . ) A Képviselő-testület a Polgármester átruházott hatáskörében hozott döntésekről szóló jelentését t u d o m á s u l v e s z i .
Erről értesítést kap:
1.) Petró Ferenc polgármester
2.) Gárgyán István helyettesítő jegyző – általa az 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)
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Petró Ferenc polgármester: A Képviselő-testület előtt ismeretes, hogy Dr. Keresztury
Mónika jegyző 2007. június 15. napjától mentesítve lett munkavégzési kötelezettsége alól.
Az általa elkészített és kiadott anyag igen részletesen tájékoztató az elmúlt időszak eseményeiről.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Petró Ferenc polgármester szavazásra bocsátja a
jegyző tájékoztató elfogadását.
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal elfogadta a tájékoztatót.

IV. Napirendi pont
Beszámoló a Gondozási Központ munkájáról
Előadó: Kása Gabriella intézményvezető
(Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 5. számú melléklete tartalmazza)
Petró Ferenc polgármester: Átadja a szót Kása Gabriella intézményvezetőnek a napirendi
pont ismertetésére.
Kása Gabriella intézményvezető: nem kíván kiegészítést hozzáfűzni a leírtakhoz.
Petró Ferenc polgármester: A Szociális, Ifjúsági és Sport Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, felkéri Kószó Tamás bizottsági tagot, ismertesse a meghozott bizottsági véleményt.
Kószó Tamás SZISB tag: A Bizottság e g y e t é r t az írásbeli előterjesztésben foglaltakkal, és a l k a l m a s n a k t a r t j a , hogy azt a Képviselő-testület megvitassa, és e l f o gadja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Petró Ferenc polgármester szavazásra bocsátja az
előterjesztésben foglaltak elfogadását.
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal az előterjesztésben foglaltakat elfogadta és meghozta az alábbi határozatát:
94/2007. (VI. 27.) KT határozat
Tárgy: Beszámoló a Gondozási Központ munkájáról
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Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzatának Képviselőtestülete (a továbbiakban: Képviselőtestület) megtárgyalta Kása Gabriella intézményvezető tárgyi előterjesztését és a következő
határozatot hozza:
1) A Képviselő-testület m e g á l l a p í t j a , hogy a Gondozási Központ szakmai programjában leírtakkal összhangban van a beszámoló, a szakmai és a törvényességi
előírásoknak megfelel, az intézmény által ellátott tevékenység a település lakosságának és az intézmény által ellátottaknak az érdekeit szolgálja, ezért azt j ó v á hagyja.
A Képviselő-testület a határozat végrehajtásáról nem kér jelentést.
Határidő:
Felelős:

folyamatos
Kása Gabriella a Gondozási Központ vezetője
Petró Ferenc polgármester
Gárgyán István helyettesítő jegyző

A határozatról értesülnek:
1.) Kása Gabriella, a Gondozási Központ vezetője
2.) Petró Ferenc polgármester
3.) Gárgyán István helyettesítő jegyző – általa az osztályvezető
4.) Irattár

V. Napirendi pont
A Gondozási Központ szakmai programjának jóváhagyása
Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 6. számú melléklete tartalmazza)

Petró Ferenc polgármester: Átadja a szót Kása Gabriella intézményvezetőnek a napirendi
pont ismertetésére.
Kása Gabriella intézményvezető: nem kíván kiegészítést hozzáfűzni a leírtakhoz.
Petró Ferenc polgármester: A Szociális, Ifjúsági és Sport Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, felkéri Kószó Tamás bizottsági tagot, ismertesse a meghozott bizottsági véleményt.
Kószó Tamás SZISB tag: A Bizottság e g y e t é r t az írásbeli előterjesztésben foglaltakkal, és a l k a l m a s n a k t a r t j a , hogy azt a Képviselő-testület megvitassa, és e l f o -
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gadja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Petró Ferenc polgármester szavazásra bocsátja az
előterjesztésben foglaltak elfogadását.
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal az előterjesztésben foglaltakat elfogadta és meghozta az alábbi határozatát:
95/2007. (VI.27.) 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:
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 felkéri 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:
Felelős:

folyamatos
Kása Gabriella a Gondozási Központ vezetője
Petró Ferenc polgármester
Gárgyán István helyettesítő jegyző

A határozatról értesülnek:
1.) Kása Gabriella, a Gondozási Központ vezetője
2.) Petró Ferenc polgármester
3.) Gárgyán István helyettesítő jegyző - általa az osztályvezető
4.) Irattár

VI. Napirendi pont
Ásotthalom és Öttömös Közoktatási Intézményfenntartó Társulására vonatkozó Társulási megállapodás elfogadása
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Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Írásbeli előterjesztést a jegyzőkönyv 7. számú melléklete tartalmazza)
Petró Ferenc polgármester: A Társulási Megállapodás elkészítése nagyon hosszú folyamat
volt és most kívánja megköszönni az elkészítésben résztvevők munkáját.
A mai napon délután megtárgyalta a napirendi pontot Öttömös község Képviselő-testülete
is, egyhangúan elfogadták a Megállapodást.
Petró Ferenc polgármester: A Település-, Vállalkozásfejlesztési és Mezőgazdasági Bizottság az Oktatási, Művelődési és Egészségügyi Bizottság, és a Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, felkéri az elnököt, ismertesse a meghozott bizottsági
véleményt.
Babarczi Antal TVMB elnök: A Bizottság e g y e t é r t az írásbeli előterjesztésben foglaltakkal, és a l k a l m a s n a k t a r t j a , hogy azt a Képviselő-testület megvitassa, és e l f o gadja.
Tóth István OMEB elnök: A Bizottság e g y e t é r t az írásbeli előterjesztésben foglaltakkal, és a l k a l m a s n a k t a r t j a , hogy azt a Képviselő-testület megvitassa, és e l f o gadja.
Polner Frigyesné PTB elnök: A Bizottság e g y e t é r t az írásbeli előterjesztésben foglaltakkal, és a l k a l m a s n a k t a r t j a , hogy azt a Képviselő-testület megvitassa, és e l f o gadja.
Kérdés, hozzászólás:
Bata Ferenc Öttömös község polgármestere: A Képviselő-testület úgy döntött a mai ülésén, hogy minden megtesz a Társulás létrejötte érdekében, hiszen csak ezzel a megoldással
tudja fenntartani az intézményt.
Babarczi Antal képviselő: Az előterjesztésben olvasható, hogy az intézményekben a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 102. § (3) bekezdésében előírt érdekegyeztetés az
érintettek körében (alkalmazotti közösség, szülői szervezetek, szakszervezet, közalkalmazotti tanács, diákönkormányzat) megtörtént, amely dokumentálásra került. A felsorolt közösségek egyhangúlag támogatták az intézményi társulás létrehozását.
Ezzel szemben a mellékletként kiosztott véleményekben csak az aggályokról és bizonytalanságokról, és a konkrétan megfogalmazott egyet nem értésről lehet olvasni.
Kérdése, hogy mi alapján szerepel az előterjesztésben az egyhangú támogatás?
Petró Ferenc polgármester: Ennek oka, hogy a kiadott anyag hamarabb elkészült, mint
ahogyan megtörténtek a vélemények megfogalmazása az érdekegyeztető fórumokon.
Kiss Sándor képviselő: Véleménye, hogy az önkéntesség elve nagyon fontos tényező, de
ebben az esetben Öttömös község pénzügyi korlátai indokolják a kényszerlépés megtételét.
A mellékelt megállapodás viszont garanciát jelent, és komoly szakmai munka előzte meg a
kiadott anyag elkészítését. Nem fog megszűnni a szakmai önállóság sem.
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Valószínűleg lesznek változások, de ezek nem egyeztetések nélkül fognak megtörténni.
A megfogalmazott aggodalmak és elutasítások viszont érthetőek, hiszen az elmúlt években
már számtalanszor döntött a Testület az ásotthalmi iskolában megszorító intézkedésekről.
A most tapasztalható viszonylagos nyugalmat szeretné minden szervezet megtartani.
A korrekt és folyamatos tájékoztatásra igen is szükség lesz, hiszen sokminden csak időközben fog úgymond kiderülni, és valószínűleg a problémák is csak a Társulás működtetésével fognak jelentkezni.
Petró Ferenc polgármester: A Bizottsági üléseken már többször és alaposan megvitatásra
került a Társulás ügye, ezért most már nem kíván újra a részletekbe belemenni. Hangsúlyozni kell azonban, hogy Ásotthalom község Önkormányzata a gesztor település, és az iskolánkat semmilyen hátrányos lépés nem fogja érni, semmiféle intézkedés nem indokolja
az elhangzott és megfogalmazott véleményeket a különféle szervezetek részéről.
Több munkával ugyan, de több bevételt tudunk majd az iskoláknak biztosítani a különféle
normatívák lehívásával.
Dr. Hadfiné Böjthe Gabriella igazgató: A tegnapi napon történt egyeztetésen sok olyan
kérdés volt, melyre konkrét igen, vagy nem választ vártunk. Ez azonban elmaradt, ezért
ismételten szükségesnek tartja ezeket a kérdéses pontokat most tisztázni, hiszen jelen van
Bata Ferenc polgármester úr és Gárgyán István jegyző úr is Öttömös község részéről.
Például: A Társulás létrejöttének időpontja 2007. szeptember 1. és Öttömös 10 fővel fog
társulni. A juttatások köre is tisztázandó kérdés, hiszen a két intézményben nem egyforma
mértékű a juttatások köre, és attól tartunk, az ásotthalmiak ezért hátrányba kerülhetnek.
Fontos, hogy a nevelőtestület tagjai az említett normatíva többletből részesülni kívánnak.
Az is tisztázni kell, hogy a jelentkező többletfeladatok elvégzése kinek a feladata és ennek
a költségeit ki fogja a költségvetéséből fedezni?
Petró Ferenc polgármester: Sajnos félbe kell szakítania a hozzászólást, mert ezek a pontok
pontosítása és a döntések meghozatala nem a jelenlévők feladata, ezek az együttműködési
megállapodás aláírásával tisztázódnak. Az együttműködés megállapodás egy részletes és
konkrét kérdésekkel foglalkozó dokumentum lesz, ezt a Képviselő-testület fogja elfogadni,
várhatóan az augusztusi hónap első napjaiban.
Először a Társulási Megállapodást kell elfogadni és aláírni, mert ez a legelső lépés a működtetésben.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Petró Ferenc polgármester szavazásra bocsátja
az előterjesztésben foglaltak elfogadását.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal 2 fő tartózkodása mellett az előterjesztésben foglaltakat elfogadta és meghozta az alábbi határozatát:
96/2007.(VI. 27.) KT határozat
Tárgy: Ásotthalom és Öttömös Közoktatási Intézményfenntartó Társulására vonatkozó
Társulási megállapodás elfogadása
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Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselőtestület) megtárgyalta Petró Ferenc polgármester tárgyi előterjesztését és a következő határozatot hozza:
1) A Képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 10. §
(1) bekezdésének e) pontjában biztosított jogkörében eljárva, figyelemmel a 41.
és a 43. §-okban foglaltakra az önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. tv. 8. §-a alapján az oktatási feladatok (óvodai, általános iskolai) intézményi társulás keretében történő működtetésére Öttömös Község Önkormányzata Képviselő-testületével megkötendő megállapodást a mellékletben foglaltak szerint j ó v á h a g y j a .
2) A Képviselő-testület f e l h a t a l m a z z a a polgármestert, a Társulási megállapodás aláírására.
3) A Képviselő-testület m e g b í z z a a polgármestert, a megbízott jegyzőt és az
igazgatót a nevelési, illetve tanévkezdéssel kapcsolatos egyeztetések és intézkedések megtételére.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Petró Ferenc polgármester
Dr. Hadfiné Böjthe Gabriella igazgató
Gárgyán István helyettesítő jegyző

Határozatról értesül:
1.) Petró Ferenc polgármester
2.) Gárgyán István helyettesítő jegyző - általa az osztályvezető
3.) Dr. Hadfiné Böjthe Gabriella igazgató
4.) Bata Ferenc Öttömös Község Polgármestere
5.) Irattár

VII.

Napirendi pont

Kiss Ferenc Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának elfogadása
Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Írásbeli előterjesztést a jegyzőkönyv 8. számú melléklete tartalmazza)
Petró Ferenc polgármester: Az Oktatási, Művelődési és Egészségügyi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, felkéri az elnököt, ismertesse a meghozott bizottsági véleményt.

15
Tóth István OMEB elnök: A Bizottság e g y e t é r t az írásbeli előterjesztésben foglaltakkal, és a l k a l m a s n a k t a r t j a , hogy azt a Képviselő-testület megvitassa, és e l f o gadja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Petró Ferenc polgármester szavazásra bocsátja az
előterjesztésben foglaltak elfogadását.
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal az előterjesztésben foglaltakat elfogadta és meghozta az alábbi határozatát:
97/2007. (VI. 27.) KT határozat
Tárgy: Kiss Ferenc Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Napközi
Otthonos Óvoda Alapító Okiratának elfogadása
Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzat Képviselőtestülete (továbbiakban: Képviselő-testület)
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 Kiss Ferenc Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Napközi Otthonos Óvoda A l a p í t ó O k i r a t á t .
2.) A Képviselő-testület visszavonja a 32/2004.(III.24.) Kt határozatát,
105/2004.(VIII.12.) Kt határozatát és 168/2004.(XII.17.) Kt határozatát.
3.) A Képviselő-testület m e g b í z z a a megbízott jegyzőt és dr. Hadfiné Böjthe Gabriella igazgatót, hogy a testületi döntés alapján küldje meg az Alapító Okiratot a
Magyar Államkincstár Csongrád Megyei Területi Igazgatóságára.
4.) A Képviselő-testület m e g b í z z a a polgármestert és a megbízott jegyzőt, hogy a
további szükséges intézkedéseket tegye meg.
Határidő: azonnal
Felelős: Gárgyán István helyettesítő jegyző
Petró Ferenc polgármester
Dr. Hadfiné Böjthe Gabriella igazgató
Határozatról értesül:
1.) Petró Ferenc polgármester
2.) Gárgyán István helyettesítő jegyző - általa az osztályvezető
3.) Dr. Hadfiné Böjthe Gabriella igazgató

16
4.) Irattár

VIII. Napirendi pont
Ifjúságsegítő munkatárs beszámolója az ásotthalmi és homokháti települések ifjúsági
helyzetéről és az Önkormányzat ifjúsági koncepciójának elfogadása
Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Írásbeli előterjesztést a jegyzőkönyv 9. számú melléklete tartalmazza)
Petró Ferenc polgármester: A Szociális, Ifjúsági és Sport Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, felkéri Kószó Tamás bizottsági tagot, ismertesse a meghozott bizottsági véleményt.
Kószó Tamás SZISB tag: A Bizottság e g y e t é r t az írásbeli előterjesztésben foglaltakkal, és a l k a l m a s n a k t a r t j a , hogy azt a Képviselő-testület megvitassa, és e l f o gadja.
Sáricz Ilona ifjúságsegítő: A Bizottsági ülésen rendkívül aprólékosan áttanulmányoztuk a
koncepciót, melyet a Szociális , Ifjúsági és Sport Bizottság elfogadott. Köszönetet mond
mindazoknak, akik segítették és részt vettek a koncepció elkészítésében.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Petró Ferenc polgármester szavazásra bocsátja az
előterjesztésben foglaltak elfogadását.
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal az előterjesztésben foglaltakat elfogadta és meghozta az alábbi határozatát:
98/2007. (VI.27.) KT határozat
Tárgy: Ifjúságsegítő munkatárs beszámolója az ásotthalmi és homokháti települések ifjúsági helyzetéről és az Önkormányzat ifjúsági koncepciójának elfogadása
Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselőtestület) megtárgyalta Sáricz Ilona ifjúságsegítő tárgyi előterjesztését és a következő határozatot hozza:
1.) A Képviselő-testület e l f o g a d j a az ifjúságsegítő munkatárs b e s z á m o l ó j á t
az ásotthalmi és homokháti települések ifjúsági helyzetéről.
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2.) A Képviselő-testület e l f o g a d j a az Önkormányzat ifjúsági k o n c e p c i ó j á t
2007.-2012. időszakra vonatkozóan.
3.) A Képviselő-testület m e g b í z z a Petró Ferenc polgármestert, hogy az Önkormányzat ifjúsági koncepciójához 2007 második félévétől 2012-ig terjedő időszakra szükséges anyagi fedezetet biztosítsa.
A Képviselő-testület a határozat végrehajtásáról jelentést nem kér.
Határidő: azonnal
Felelős: Petró Ferenc polgármester
Sáricz Ilona ifjúságsegítő
Határozatról értesül:
1.) Petró Ferenc polgármester
2.) Dr. Keresztury Mónika jegyző, általa az osztályvezető
3.) Sáricz Ilona ifjúságsegítő
4.) Irattár

IX. Napirendi pont
Tájékoztató az ÁSOTT-TELSZO Kht. 1-5 havi gazdálkodásáról
Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Írásbeli előterjesztést a jegyzőkönyv 10. számú melléklete tartalmazza)
Petró Ferenc polgármester: A Település-, Vállalkozásfejlesztési és Mezőgazdasági Bizottság az Ügyrendi Bizottság, és a Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, felkéri az elnököt, ismertesse a meghozott bizottsági véleményt.
Babarczi Antal TVMB elnök: A Bizottság e g y e t é r t az írásbeli előterjesztésben foglaltakkal
A Bizottság a határozati javaslat 2.) pontját az alábbiak szerint javasolja módosítani:
„A Képviselő-testület kötelezi az ÁSOTT-TELSZO Kht. ügyvezetőjét, hogy az
alapító elvárásának megfelelően évvégére pozitív eredményt érjen el.”
A Bizottság a határozati javaslatot az alábbi 3.) ponttal javasolja kiegészíteni:
„A Képviselő-testület kötelezi az ÁSOTT-TELSZO Kht. ügyvezetőjét, hogy az intézkedési terv végrehajtásáról és annak eredményességéről a 2007. szeptemberi
Képviselő-testületi ülésre készítsen további írásbeli beszámolót.”
A Bizottság a módosító és kiegészítő 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.
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Pőcze Levente ÜB elnök: A Bizottság e g y e t é r t az írásbeli előterjesztésben foglaltakkal, és a l k a l m a s n a k t a r t j a , hogy azt a Képviselő-testület megvitassa, és e l f o gadja.
Polner Frigyesné PTB elnök: A Bizottság e g y e t é r t az írásbeli előterjesztésben foglaltakkal.
A Bizottság a határozati javaslat 2.) pontját az alábbiak szerint javasolja módosítani:
„A Képviselő-testület kötelezi az ÁSOTT-TELSZO Kht. ügyvezetőjét, hogy az
alapító elvárásának megfelelően évvégére pozitív eredményt érjen el.”
A Bizottság a határozati javaslatot az alábbi 3.) ponttal javasolja kiegészíteni:
„A Képviselő-testület kötelezi az ÁSOTT-TELSZO Kht. ügyvezetőjét, hogy az intézkedési terv végrehajtásáról és annak eredményességéről a 2007. szeptemberi
Képviselő-testületi ülésre készítsen további írásbeli beszámolót.”
A Bizottság a módosító és kiegészítő 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.
Petró Ferenc polgármester: Az elmúlt években jó lehetőséget jelentett a Kht. számára a
pályázati beruházásokban való részvétel, ez azonban az tavalyi évben megszűnt. A másik
terület a Kht.-nál a meglévő munkaerő létszámának és szakmai képzettségének felülvizsgálata, mellyel a veszteséges működésén segíthetne. Kimutatásokban előfordul, hogy a támogatottak a saját munkabérüket és azok járulékait sem tudják az árbevétellel fedezni, szükséges lesz létszámleépítésben is gondolkodni.
Minden meghozott intézkedésről és annak tényleges hatásairól tájékoztatót kell adnia az
ügyvezetőnek a szeptemberi ülésre.
Kérdés, hozzászólás:
Babarczi Antal képviselő: A Bizottsági ülésen is már elhangzott, hogy a Kht. folyamatosan úgymond egyhelyben topog. Ezért a Kht helyzetét az ügyvezető, a könyvvizsgáló és a
Felügyelő Bizottság elnöke elemezni fogja és a megállapított eredményt a szeptemberi testületi ülésre a testületi tagok elé kerül majd. Akkor lehetősége lesz az ügyvezetőnek részletesen ismertetni a valós tényeket.
Farkas Mátyás képviselő: Az ügyvezetőnek el kell gondolkodnia azon, hogy hogyan változtassa meg a mostani gazdálkodását, hiszen az újabb és újabb hitelek felvétele nem segít
csak átmenetileg, igen rövid időre.
Németh Attila ügyvezető: Már a bizottsági üléseken nagyon részletesen megvitatásra került a napirendi pont, és mivel valóban nem megfelelő a Kht által elért eredményesség,
ezért javasolja egy olyan kerekasztal megbeszélés megtartását, ahol különféle területeket
megjelölve, különféle megoldásokat határozhatnánk meg a Kht részére.
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Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Petró Ferenc polgármester szavazásra bocsátja
az elhangzott módosító indítványt, amely alapján a Bizottság a határozati javaslat 2.) pontját az alábbiak szerint javasolja módosítani:
„A Képviselő-testület kötelezi az ÁSOTT-TELSZO Kht. ügyvezetőjét, hogy az
alapító elvárásának megfelelően évvégére pozitív eredményt érjen el.”
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal a módosító indítványt elfogadta.
Petró Ferenc polgármester szavazásra bocsátja az elhangzott kiegészítő indítványt, amely
alapján a Bizottság a határozati javaslatot az alábbi 3.) ponttal javasolja kiegészíteni:
„A Képviselő-testület kötelezi az ÁSOTT-TELSZO Kht. ügyvezetőjét, hogy az intézkedési terv végrehajtásáról és annak eredményességéről a 2007. szeptemberi
Képviselő-testületi ülésre készítsen további írásbeli beszámolót.”
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal a kiegészítő indítványt elfogadta.
Petró Ferenc polgármester szavazásra bocsátja az előzőekben elfogadott módosító és kiegészítő indítványokkal előterjesztésben foglaltak elfogadását.
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, egyhangúan meghozta az alábbi határozatát:
99/2007. (VI.27.) KT határozat
Tárgy: Az ÁSOTT-TELSZO Kht. tájékoztatója 1.-5. havi gazdálkodásáról.
Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban Képviselő-testület)
megtárgyalta Németh Attila ügyvezető előterjesztésében az ÁSOTT-TELSZO Kht 1.-5.
havi gazdálkodásáról szóló előterjesztést és a következő határozatot hozza:
1.) A Képviselő-testület ú g y d ö n t , hogy a tájékoztatót e l f o g a d j a .
2.) A Képviselő-testület k ö t e l e z i az ÁSOTT-TELSZO Kht. ügyvezetőjét, hogy az
alapító elvárásának megfelelően évvégére pozitív eredményt érjen el.
3.) A Képviselő-testület k ö t e l e z i az ÁSOTT-TELSZO Kht. ügyvezetőjét, hogy az
intézkedési terv végrehajtásáról és annak eredményességéről a 2007. szeptemberi
Képviselő-testületi ülésre készítsen további í r á s b e l i b e s z á m o l ó t .
Határidő:
Felelős:

2007. szeptemberi testületi ülés, illetve folyamatosan
Petró Ferenc polgármester
Németh Attila ügyvezető
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Határozatról értesül:
1.) Petró Ferenc polgármester
2.) Gárgyán István helyettesítő jegyző –általa az osztályvezető
3.) Németh Attila ügyvezető
4.) Dr. Czabay Ilona könyvvizsgáló
5.) Irattár

X. Napirendi pont
Az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 2/2007. (II.16.) KT rendeletének
módosítása
Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Írásbeli előterjesztést a jegyzőkönyv 11.-12. számú melléklete tartalmazza)
Petró Ferenc polgármester: A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, felkéri az elnököt, ismertesse a meghozott bizottsági véleményt.
Polner Frigyesné PTB elnök: A Bizottság e g y e t é r t az írásbeli előterjesztésben foglaltakkal, és a l k a l m a s n a k t a r t j a , hogy azt a Képviselő-testület megvitassa, és e l f o gadja.
Petró Ferenc polgármester: A költségvetési szervek tervezésének, gazdálkodásának, beszámolásának rendszeréről szóló 249/2000.(XII.24.) Korm. rendelet alapján a polgármesternek tájékoztatnia kell a Képviselőtestületet, az önkormányzati költségvetést befolyásoló
pótelőirányzatokról, valamint a saját hatáskörben végrehajtott változásról.
Az előirányzat változásokat részletezve az „Ásotthalom község Önkormányzat költségvetését érintő változások jogcímenként 2007. I. félévben” elnevezésű táblázatban mutatjuk
be.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Petró Ferenc polgármester szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetben foglaltakat.
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal elfogadta és az alábbi rendeletet alkotja:
16/2007.(VI.27.) KT rendelet
Ásotthalom Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2007. évi költségvetéséről szóló
2/2007.(II.16.) K.T. rendeletének módosításáról szóló rendeletet megalkotta.
(A rendelet teljes szövege – az előterjesztett tervezet szerint – a jegyzőkönyv 12. számú
melléklete.)
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XI. Napirendi pont
A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/1995. (X.26.)
számú rendelet módosítása
Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Írásbeli előterjesztést a jegyzőkönyv 13.-14. számú melléklete tartalmazza)
Petró Ferenc polgármester: Az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, 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 f o gadja.
Petró Ferenc polgármester: A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 12/1995. (X.26.) számú rendelet módosítására már nagyon sokszor megtörtént, elkerülhetetlenné vált egy „teljesen új” SZMSZ elkészítése, mely minden szempontból megfelel majd a törvényességi előírásoknak. Javasolja határozatban történő időpont meghatározását a Képviselő-testületnek, mert ezzel a Törvényességi Ellenőrzési Főosztály felé is tudjuk jelezni a meglévő pontatlanságok korrigálását. Figyelembevéve a meglévő feladatok
mennyiségét, ennek időpontját javasolja 2007. november 30-ig megjelölni.
Pőcze Levente képviselő, ÜB elnök: A bizottsági ülésen is elhangzott, hogy nagyon sok
módosítás került már bedolgozásra, ezért javasolja egy konkrét időpont meghatározásával
az SZMSZ-ben foglaltak felülvizsgálatát, és egy módosítások nélküli új rendelet elfogadását. Azonban a Polgármester Úr javaslatát, a november 30-i időpontot nagyon szorosnak
tartja a meglévő és pótlásra váró feladatok mellett, az ő javaslata 2007. december 30-i nappal megjelölni.
Kérdések, hozzászólások:
Babarczi Antal képviselő: Mivel az SZMSZ összeállítása, felülvizsgálata, aktualizálása
jegyző irányítás alá tartozó feladat, ezért javasolja azt az időpontot megvárni, amikor már
az Önkormányzat Képviselő-testülete a jegyzői pályázatok beérkezése után döntést hoz
jegyző személyéről.
Petró Ferenc polgármester: Az elhangzottak alapján visszavonja javaslatát a november
30-i időpontra vonatkozóan.
Babarczi Antal képviselő: Szintén visszavonja javaslatát.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Petró Ferenc polgármester szavazásra bocsátja
az elhangzott javaslatot, amely alapján a Képviselő-testület határozatban dönt a Képviselőtestület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló többször módosított 12/1995.(X.26.)
számú rendelet felülvizsgálatáról, és egységes szerkezetbe foglaltan új rendelet megalkotá-

22
sáról, melynek határideje 2007. december 30.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal 1 fő tartózkodása mellett elfogadta a javaslatot, és
meghozta az alábbi határozatát:
100/2007.(VI.27.) KT határozat
Tárgy: A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/1995.
(X.26.) számú rendelet felülvizsgálata, új rendelet megalkotása
Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselőtestület) megtárgyalta Petró Ferenc szóbeli előterjesztését és a következő határozatot hozza:
1.) A Képviselő-testület határozatban d ö n t a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló többször módosított 12/1995.(X.26.) számú rendelet felülvizsgálatáról, és egységes szerkezetbe foglaltan új rendelet megalkotásáról.
2.) A Képviselő-testület m e g b í z z a a helyettesítő jegyzőt a szükséges további intézkedések megtételével.
Határidő: 2007. december 30.
Felelős: Gárgyán István helyettesítő jegyző
Határozatról értesül:
1.) Petró Ferenc polgármester
2.) Gárgyán István helyettesítő jegyző - általa az osztályvezető
3.) Irattár
A rendelet módosításával kapcsolatosan több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Petró
Ferenc polgármester szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetben foglaltakat.
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal elfogadta és az alábbi rendeletet alkotja:
17/2007.(VI.27.) 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.
(A rendelet teljes szövege – az előterjesztett tervezet szerint – a jegyzőkönyv 14. számú
melléklete.)
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XII.

Napirendi pont

Ásotthalom Község Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása
Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Írásbeli előterjesztést a jegyzőkönyv 15. számú melléklete tartalmazza)
Petró Ferenc polgármester: Az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, 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 f o gadja.
Petró Ferenc polgármester: A Dél-alföldi Regionális Közigazgatási Hivatal által 2007. június 5-én megküldött, az ÖTM által kiadott, az SZMSZ-k felülvizsgálatára készített ajánlása alapján elkészítettük Ásotthalom Község Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és
Működési Szabályzatát, mely a Polgármesteri Hivatal Ügyrendjének helyébe lépne és az
SZMSZ 7. számú függelékét képezné.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Petró Ferenc polgármester szavazásra bocsátja az
előterjesztésben foglaltakat.
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal elfogadta és meghozta az alábbi határozatát:
101/2007.(VI.27.) KT határozat
Tárgy: Ásotthalom Község Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása
Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselőtestület) megtárgyalta a tárgyi előterjesztést és a következő határozatot hozza:
1.) A Képviselő-testület az Ásotthalom Község Önkormányzat Képviselő-testület Polgármesteri Hivatalának Ügyrendjéről szóló 114/2005.(VII.6.) Kt határozatát és az
Önkormányzat költségvetés-tervezési feladatainak szabályozásáról szóló 52/2002.
Kt határozatát v i s s z a v o n j a .
2.) A Képviselő-testület e l f o g a d j a – a határozat melléklete szerint – Ásotthalom
Község Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzatát mely a
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Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/1995.(X.26.)
számú rendelet 7. s z á m ú f ü g g e l é k é t k é p e z i ,
4.) A Képviselő-testület m e g b í z z a a helyettesítő jegyzőt a szükséges további intézkedések megtételével.
Határidő:
Felelős:

2007. július 15.
Gárgyán István helyettesítő jegyző

Határozatról értesül:
1.) Petró Ferenc polgármester
2.) Gárgyán István helyettesítő jegyző - általa az osztályvezető
3.) Irattár

XIII. Napirendi pont
A pénzbeli és természetben nyújtott, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 4/1996. (III.14.) sz. rendelet módosítása
Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Írásbeli előterjesztést a jegyzőkönyv 16.-17. számú melléklete tartalmazza)
Petró Ferenc polgármester: A Szociális, Ifjúsági és Sport Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, felkéri Kószó Tamás bizottsági tagot, ismertesse a meghozott bizottsági véleményt.
Kószó Tamás SZISB tag: A Bizottság e g y e t é r t az írásbeli előterjesztésben foglaltakkal, és a l k a l m a s n a k t a r t j a , hogy azt a Képviselő-testület megvitassa, és e l f o gadja.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Petró Ferenc polgármester szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetben foglaltakat.
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal elfogadta és az alábbi rendeletet alkotja:
18/2007.(VI.27.) KT rendelet
Ásotthalom Község Önkormányzat Képviselő-testülete a pénzbeli és természetben nyújtott, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 4/1996.
(III.14.) sz. rendelet módosításáról szóló rendeletet megalkotta.
(A rendelet teljes szövege – az előterjesztett tervezet szerint – a jegyzőkönyv 17. számú
melléklete.)
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XIV. Napirendi pont
Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelet
megalkotása
Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Írásbeli előterjesztést a jegyzőkönyv 18.-19. számú melléklete tartalmazza)
Petró Ferenc polgármester: Ásotthalom Község Önkormányzat Képviselő-testülete
14/2007.(V.22.) KT rendeletével módosította az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 5/2001.(III.29.) sz. rendeletét. Ezt a rendeletmódosítást az
SZMSZ felülvizsgálata tette indokolttá, mivel a feladat és hatáskörök pontosítása, újrafogalmazása érintette a vagyonrendelet egyes rendelkezéseit is. A módosítás nyomán merült
fel az igény, hogy a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt, új rendeletet alkosson a
Tisztelt Képviselő-testület.
A mellékelten csatolt, új rendelet-tervezet szerkezetében, tematikájában megegyezik a korábbi rendelettel, de az átfogó felülvizsgálatnak köszönhetően tartalmában pontosabb illetve az időközben bekövetkezett jogszabályi és tárgyi változások már megjelennek a rendeletben. A rendelet 1. sz. mellékletét képezi az aktualizált és naprakész az önkormányzati
törzsvagyon nyilvántartása, amely helyrajzi szám alapján, a forgalomképesség szempontjai
szerint csoportosítva tartalmazza az önkormányzat ingatlan vagyonának felsorolását.
Petró Ferenc polgármester: A Település-, Vállalkozásfejlesztési és Mezőgazdasági Bizottság és a Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, felkéri az elnököt, ismertesse a meghozott bizottsági véleményt.
Babarczi Antal TVMB elnök: A Bizottság e g y e t é r t az írásbeli előterjesztésben foglaltakkal.
A Bizottság javasolja, hogy a rendelet-tervezet 8.§. (1) pontjának „ öt éven belül” szövegrésze helyébe „egy éven belül” szövegrész lépjen.
A Bizottság a módosítással 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 elnök: A Bizottság e g y e t é r t az írásbeli előterjesztésben foglaltakkal.
A Bizottság javasolja, hogy a rendelet-tervezet 8.§. (1) pontjának „ öt éven belül” szövegrésze helyébe „egy éven belül” szövegrész lépjen.
A Bizottság a módosítással 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 nem hangzott el, Petró Ferenc polgármester szavazásra bocsátja az elhangzott módosító indítványt.
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal elfogadta a módosító indítványt.
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Petró Ferenc polgármester szavazásra bocsátja a módosító indítvánnyal a rendelettervezetben foglaltakat.
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal elfogadta és az alábbi rendeletet alkotja:
19/2007.(VI.27.) KT rendelet
Ásotthalom Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat vagyonáról és a
vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendeletet megalkotta.
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv 19. számú melléklete.)

XV.

Napirendi pont

Ásotthalom Község Önkormányzat új Közbeszerzési Szabályzatának jóváhagyása, és
a 72/2005.(IV.20.) KT határozat visszavonása
Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Írásbeli előterjesztést a jegyzőkönyv 20. számú melléklete tartalmazza)
Petró Ferenc polgármester: Ásotthalom Község Önkormányzat Képviselő-testülete
72/2005.(IV.20.) KT határozatával fogadta el Közbeszerzési Szabályzatát. A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (továbbiakban: Kbt.) időközben többször módosult, ezért szükségessé vált, hogy a központi jogszabály változását átvezessük Közbeszerzési Szabályzatunkon is. Tekintettel arra, hogy Közbeszerzési Szabályzatunkat több ponton
is módosítani kellene, javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy fogadjon el egy, a
központi jogszabály változásának megfelelően átdolgozott, új Közbeszerzési Szabályzatot
és szíveskedjék hatályon kívül helyezni a korábbi 72/2005.(IV.20.) KT határozattal elfogadott Szabályzatát.
Petró Ferenc polgármester: A Település-, Vállalkozásfejlesztési és Mezőgazdasági Bizottság és a Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, felkéri az elnököt, ismertesse a meghozott bizottsági véleményt.
Babarczi Antal TVMB elnök: A Bizottság az írásbeli előterjesztésben foglaltakkal
egyetért és alkalmasnak tartja, hogy azt a Képviselő-testület megvitassa, és elfogadja.
Polner Frigyesné PTB elnök: A Bizottság az írásbeli előterjesztésben foglaltakkal egyetért és alkalmasnak tartja, hogy azt a Képviselő-testület megvitassa, és elfogadja.
102/2007. (VI. 27.) KT határozat
Tárgy:

Ásotthalom Község Önkormányzat új Közbeszerzési Szabályzatának jóváhagyása, és a 72/2005.(IV.20.) KT határozat visszavonása
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Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzat Képviselőtestülete (továbbiakban: Képviselő-testület)
megtárgyalta Dr. Keresztury Mónika jegyző tárgyi előterjesztést és a következő határozatot
hozza:
1.) A Képviselő-testület az Ásotthalom Község Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának jóváhagyásáról és a 102/2004.(VIII.12) sz. határozat visszavonásáról
szóló korábbi, 72/2005.(IV.20.) Kt határozatát visszavonja.
2.) A Képviselő-testület 2007. július 01. napjától jelen határozat mellékletét képező új
Közbeszerzési Szabályzatot fogad el, amely az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól 19/2007.(VI.27.) KT rendelet 1. számú
függelékét képezi.
Határidő: 2007. július 01.
Felelős: Gárgyán István helyettesítő jegyző
Petró Ferenc polgármester
Határozatról értesül:
1.) Petró Ferenc polgármester
2.) Gárgyán István helyettesítő jegyző - általa az osztályvezető
3.) Irattár

XVI. Napirendi pont
A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Családsegítő és Gyermekjóléti Központtal a nem foglalkoztatott személyek ellátásával és együttműködésével kapcsolatos feladatok végrehajtása tárgyában kötött Együttműködési Megállapodás elfogadása
Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Írásbeli előterjesztést a jegyzőkönyv 21. számú melléklete tartalmazza)
Petró Ferenc polgármester: A Szociális, Ifjúsági és Sport Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, felkéri Kószó Tamás bizottsági tagot, ismertesse a meghozott bizottsági véleményt.
Kószó Tamás SZISB tag: A Bizottság e g y e t é r t az írásbeli előterjesztésben foglaltakkal, és a l k a l m a s n a k t a r t j a , hogy azt a Képviselő-testület megvitassa, és e l f o gadja.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Petró Ferenc polgármester szavazásra bocsátja az
előterjesztésben foglaltakat.
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A Képviselő-testület 10 igen szavazattal elfogadta és meghozta az alábbi határozatát:
103/2007.(VI.27.) KT határozat
Tárgy: A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Családsegítő és Gyermekjóléti Központtal a nem foglalkoztatott személyek ellátásával és együttműködésével kapcsolatos feladatok végrehajtása tárgyában kötött Együttműködési Megállapodás elfogadása
Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselőtestület) megtárgyalta Dr. Keresztury Mónika jegyző tárgyi előterjesztését és a következő
határozatot hozza:
1.) A Képviselő-testület e l f o g a d j a – a határozat melléklete szerint – a Homokháti
Kistérség Többcélú Társulása Családsegítő és Gyermekjóléti Központtal a nem
foglalkoztatott személyek ellátásával és együttműködésével kapcsolatos feladatok
végrehajtása tárgyában kötött Együttműködési Megállapodást.
2.) A Képviselő-testület m e g b í z z a a polgármestert és a jegyzőt, hogy a mellékelt
Együttműködési Megállapodást í r j a a l á .
Határidő: azonnal
Felelős: Gárgyán István helyettesítő jegyző
Határozatról értesül:
1.) Petró Ferenc polgármester
2.) Gárgyán István helyettesítő jegyző - általa az osztályvezető
3.) Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Családsegítő és Gyermekjóléti Központ intézményvezetője Kószó Anita Zsuzsanna
4.) Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Családsegítő és Gyermekjóléti Központ
Ásotthalmi Területi Irodája
5.) Irattár

XVII. Napirendi pont
Ásotthalom mezőgazdasági helyzetéről, és a helyi vállalkozásokról szóló jelentés
Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Írásbeli előterjesztést a jegyzőkönyv 22. számú melléklete tartalmazza)
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Petró Ferenc polgármester: Átadja a szót Fődi Imre falugazdásznak.
Fődi Imre falugazdász: Nem kívánja a kiadott anyagot továbbiakkal kiegészíteni, várja a
kérdéseket.
Petró Ferenc polgármester: A Település-, Vállalkozásfejlesztési és Mezőgazdasági Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, felkéri az elnököt, ismertesse a meghozott bizottsági véleményt.
Babarczi Antal TVMB elnöke: A Bizottság úgy ítélte meg, hogy megfelelő tájékoztatást,
jelentést kapott a jelenlegi helyzetről, a leírtak a jelenlegi helyzetet tükrözik.
A Bizottság úgy véli, hogy a problémákat, gondokat szükséges lenne szélesebb körben
megvitatni - a helyi vállalkozásokat is elemezve - ezért a Bizottság a határozati javaslatot
az alábbi 2.) ponttal kiegészítve javasolja elfogadni a Testület számára:
„2.) A Képviselő-testület a helyi vállalkozások helyzetéről a 2007. szeptemberi Képviselő-testületi ülésre t o v á b b i j e l e n t é s t k é r , amelyet az adócsoport a tanácsnokkal együtt készítsen el”
Valamint az elmúlt évben folyamán elindult egy „kerekasztal” sorozat, ahol lehetne téma a
mezőgazdaság helyzete és problémái is, ahol szakemberek segítségét is igényelhetnénk.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Petró Ferenc polgármester szavazásra bocsátja
az elhangzott kiegészítő javaslat elfogadását.
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal a kiegészítő javaslatot elfogadta.
Petró Ferenc polgármester szavazásra bocsátja az elfogadott kiegészítéssel együtt a határozati javaslatot.
A Képviselő-testület egyhangúan, 10 igen szavazattal elfogadta és meghozta az alábbi határozatát:
104/2007.(VI.27.) KT. határozat
Tárgy: Ásotthalom mezőgazdasági helyzetéről, és a helyi vállalkozásokról szóló jelentés
Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselőtestület) megtárgyalta Ásotthalom község mezőgazdasági helyzetéről készült jelentést és a
következő határozatot hozza:
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1 . ) Ásotthalom Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ásotthalom mezőgazdasági
helyzetéről és a helyi vállalkozásokról szóló jelentést t u d o m á s u l v e s z i .
2 . ) A Képviselő-testület a helyi vállalkozások helyzetéről a 2007. szeptemberi Képviselő-testületi ülésre t o v á b b i j e l e n t é s t k é r , amelyet az adócsoport a tanácsnokkal együtt készítsen el.
Határidő: 2007. szeptemberi testületi ülés
Felelős: Gárgyán István helyettesítő jegyző
Határozatról értesül:
1.) Petró Ferenc polgármester
2.) Gárgyán István helyettesítő jegyző - általa az osztályvezető
3.) Fackelmann István NVT tanácsadó
4.) Fődi Imre falugazdász
5.) Irattár

XVIII. Napirendi pont
A Polgármester szabadsága
Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Írásbeli előterjesztést a jegyzőkönyv 23. számú melléklete tartalmazza)
Petró Ferenc polgármester a napirendre való tekintettel bejelenti az ügyben való személyes érintettségét ezért a napirendi pont tárgyalásában, a döntéshozatalban nem vesz részt.
Az ülés vezetését átadja Fackelmann István alpolgármesternek.
A Képviselő-testület Petró Ferenc polgármester bejelentését tudomásul veszi és a személyét érintő döntéshozatalból 9 igen szavazattal kizárja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Pőcze Levente alpolgármester szavazásra bocsátja az
előterjesztésben foglaltakat.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadta az előterjesztésben foglaltakat és az alábbi határozatot hozza:
105/2007.(VI.27.) KT határozat
Tárgy: A Polgármester szabadsága

H a t á r o z a t
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Ásotthalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Petró Ferenc polgármester részére a 2007. évi rendes szabadsága terhére
2007. július 10-től 2007. július 20-ig
9 nap szabadság igénybevételét e n g e d é l y e z i .

A Képviselő-testület a határozat végrehajtásáról nem kér jelentést.
Határozatról értesül:
1.) Petró Ferenc polgármester
2.) Gárgyán István helyettesítő jegyző – általa az osztályvezető
3.) Irattár
Fackelmann István alpolgármester visszaadja az ülés levezetését Petró Ferenc polgármester
részére az ügyben való személyes érintettség megszűnésére tekintettel.

XIX. Napirendi pont
Bejelentések
Petró Ferenc polgármester: Azokról az egyeztető tárgyalásokról, amelyek az elkövetkező
időszakban megtörténnek, a községi portálon tájékoztatást fogunk megjelentetni.
A németországi úttal kapcsolatosan el kell mondani, hogy a tervezett időpont eltolódik,
mivel 750 éves évfordulóját ünnepli a település, így szeptember 13-20 között lesz a látogatás.
Már bizottsági ülésen említésre került, és most a testületi tagok felé is jelzem, hogy
Suhajda Zalán és Reál Üzletlánc kérelmet adott be Önkormányzatunkhoz A Pavilon soron
építeni kívánnak egy korszerű épületet építeni. A vízműtelep melletti utcától kezdődően
egészen a virág üzlet épületéig terjedő területet kívánják erre a célra megvásárolni. A rendezési tervünk lehetőséget ad ennek megvalósítására, az építésügy hatóság részéről sincs
kifogás. Mivel a bizottsági üléseken is beszéltünk erről, kérem, hogy amennyiben a Képviselők közül ellenvetése van valakinek, szíveskedjék most jelezni azt.
Ellenvetés nem hangzott el, ezért a kérelemmel kapcsolatos ügyintézés érdekében megkeres az építésügyi hatóságot a további feladatok megkezdése céljából.
A testületi üléshez szükséges kiosztott anyagok 40 darabos példányszámot jelentenek a
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fénymásoláskor. Egy-egy kiosztott anyagot viszont sokszor kell módosítani a kiosztás után
eltelt időszakban is, ez pedig így 2-3 újabb változatott eredményez, szintén fénymásolni
kell, újabb kiadásokat jelent.
Megfontolásra most előterjeszti a testületi tagok részére, hogy ha az anyagi fedezetet biztosítani lehet, akkor laptop vásárlásával megoldható lenne az elektronikus adatforgalom, és
nagymértékű költségkímélés.
Véleményt kér a testületi tagoktól, hozzájárulását adja–e ennek bevezetéséhez.
Kiss Sándor képviselő: Az elhangzottakat támogatni tudja, az elmúlt időszak is azt igazolja, hogy a könnyebb kezelhetőség, a változások könnyebb követése így lehetővé válik
majd.
Polner Frigyesné képviselő: Szintén az elhangzottakat támogatni tudja, de a felemás megoldást ki kell küszöbölni, és a papíralapú kiosztástól mindenki tekintsen el.
Petró Ferenc polgármester: Mivel a képviselő-testületi tagok támogatják a testületi ülések
elektronikus adattovábbításának lebonyolítását, a szükséges intézkedéseket ez ügyben meg
fogom tenni.
Fackelmann István alpolgármester röviden tájékoztatja a jelenlévőket a gátsori nap rendezvényeiről, eseményeiről.
Petró Ferenc polgármester felhívja az intézményvezetők figyelmét, hogy az „e-közig”
projekt keretében a községi portál adatfeltöltését minden önkormányzat vállalta, ezért az
intézmények is biztosítsák a megfelelő tájékoztatást és jutassák el az önkormányzathoz
szerkesztés céljából a naprakész adatokat.
Pőcze Levente képviselő: Kéri Fodorné Király Aranka óvodavezetőt, adjon most tájékoztatást a testületi tagok számára az óvodai beiratkozással és a létszámmal kapcsolatosan. A
szülők felöl olyan vissza jelzéseket kapunk, hogy az óvodavezető rossz véleménnyel van
erről a testületi döntésről, és ez nem lesz jó megoldás.
Felhívja a figyelmet, hogy a Testület a pozitív hozzáállást vár el az óvodavezetőtől, és keresse meg mindig az adott esetben a legjobb megoldásokat.
Petró Ferenc polgármester: Az ÁNTSZ véleményezése alapján a háromszor 30 fős létszámmal kialakíthatóak az óvodai csoportok, de a létszám engedélyezéssel kapcsolatos
OKÉV engedélyes dokumentum még nem érkezett meg a mai napig, de ezen a héten megkapja az intézmény. Addig nem kerülnek értesítésre a szülők, csak a 30 fős csoportok engedélyének megérkezése után. A felmerülő technikai kérdéseket megfelelő egyeztetésekkel
meg lehet oldani.
Dr. Hadfiné Böjthe Gabriella igazgató: Nagyon sokszor elhangzott, és a beiratkozó gyereklétszám alapján továbbra is indokolt lenne több csoport indítása a következő tanévben.
Nem biztosítható az optimális csoportlétszám a jelenlegi testületi döntés alapján, és ez
minden testületi tag előtt ismeretes. 2007. februárjában már látható volt a várható létszám,
és a testületi döntés alapján májusban már nem is a létszám és az óvodai csoportok száma
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volt a kérdéses, hiszen a létszámleépítés ezt már behatárolta, hanem az, hogy a bartók utcai
óvodában lesz ez a három csoport, vagy a tölgyfa utcai óvodában.
Fodorné Király Aranka óvodavezető: Folyamatosan tájékoztatást adott a beiratkozó gyereklétszámról, és arról, hogy négy csoport indítása szükséges. Mivel azonban csak a három
csoport indítására van lehetőségünk, ezért el kellett utasítani gyerekeket. Dr. Keresztury
Mónika jegyző asszony segítségét kérte, és bizottsági mérlegelés alapján született meg a
döntés minden esetben arról, kik lesznek elutasítva a jelentkezők közül. Jelenleg a háromszor 30 fős csoportokat alapul véve 9 gyermeket kellett elutasítanunk.
A testületi üléseken jelen volt, de ezzel kapcsolatosan nem érkezett hozzá kérdés, tájékoztató kérése.
Petró Ferenc polgármester: A létszám egy adott szám, de a vitatott területet az a 3-4 fő jelenti, akik után normatívában az óvoda dupla normatívát kap, de a valóságban nem jelent
dupla létszámot, mint ahogyan azt az óvodában számolják. Valóban többet kell ezekkel a
gyerekekkel foglalkozni, de véleménye, hogy mint létszám nem fognak dupla helyet elfoglalni, nem kell például két széket biztosítani nekik. Álláspontja továbbra is, az óvodai véleménnyel ellentétben hogy egy gyerek az egy fő gyerek a létszámban.
Kása Gabriella intézményvezető: A Tanyamúzeum minden szombaton és vasárnap délután 4 órától 5 óráig látogatható.
Ezután tájékoztatójában ismertette a Gondozási Központ tervezett programjait.
Kovács-Tanács Istvánné igazgató: Tájékoztatójában ismertette a Művelődési Ház tervezett programjait.

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el Petró Ferenc polgármester a Képviselő-testület
zárt ülését 19,30 órakor berekeszti.
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