Jegyzőkönyv
Készült Ásotthalom Község Képviselő-testülete 2007. március 30-án 1000 órakor megtartott rendkívüli ülésén.
A Képviselőtestületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme
Jelen van:

Petró Ferenc polgármester és 10 fő képviselő: Babarczi Antal, Fackelmann
István, Farkas Mátyás, Kiss Sándor, Kószó Tamás, Polner Frigyesné,
Pőcze Levente, Rózsa József, Dr. Sümegi Sándor, Tóth István

Távolt maradt: Dobák Sándor képviselő (jelezte távolmaradását)
Jelenlévő meghívottak: Dr. Karsai Éva igazgatási ügyintéző, Dr. Hadfiné Böjthe Gabriella Kiss Ferenc Ált.Isk. és Napköziotthonos Óvoda igazgatója, Fodorné Király Aranka óvodavezető, Németh Attiláné OMEB tag, Balogh Sándor
OMEB tag, és Bata Ferenc Öttömös polgármestere, Gárgyán István Öttömös
község jegyzője, Nagy István a Magyar László Ált.Isk. igazgatója,
Lakosság részéről: 1 fő
Jegyzőkönyv-vezető: Fődi Józsefné titkársági ügyintéző
Petró Ferenc polgármester köszönti a jelenlévőket és megnyitja a Képviselő-testület
ülését. Megállapítja, hogy a polgármester és 10 fő képviselő jelen van, az ülés határozatképes.
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.) Szándéknyilatkozat Öttömös községgel együttműködve Társulás létrehozá-

sára, közoktatási intézmény közös fenntartása céljából
Előadó: Petró Ferenc polgármester
2.) A Pénzügyi Ellenőrzési Igazgatási Társulás 2006 évi beszámolójának elfo-

gadása, és nyilatkozat tétel
Előadó: Petró Ferenc polgármester
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3.) 42/2007. (III. 12.) KT határozat módosítása

Előadó: Petró Ferenc polgármester
A jegyzőkönyvek hitelesítésére Polner Frigyesné és Pőcze Levente képviselőket javasolja megválasztani.
Kéri a képviselőket, hogy a fenti javaslat alapján fogadják el a rendkívüli ülés napirendjét, és a jegyzőkönyv-hitelesítők személyére tett javaslatát, melyet szavazásra bocsát.
A Képviselő-testület a javaslatokat 11 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot
hozza:
44/2007. (III. 30.) KT határozat
Tárgy: A Képviselő-testület 2007. március 30-i rendkívüli ülésének elrendelése, 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 munkatervétől eltérően 2007. március 30-án rendkívüli ülést tart, melynek napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg:
1.) Szándéknyilatkozat Öttömös községgel együttműködve Társulás létrehozá-

sára, közoktatási intézmény közös fenntartása céljából
Előadó: Petró Ferenc polgármester
2.) A Pénzügyi Ellenőrzési Igazgatási Társulás 2006 évi beszámolójának elfo-

gadása, és nyilatkozat tétel
Előadó: Petró Ferenc polgármester
3.) 42/2007. (III. 12.) KT határozat módosítása

Előadó: Petró Ferenc polgármester
II.

A Képviselő-testület a 2007. március 30-i rendkívüli üléséről készült jegyzőkönyv hitelesítésére Polner Frigyené és Pőcze Levente képviselőket megválasztja.

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

3

I. Napirendi pont
Szándéknyilatkozat Öttömös községgel együttműködve Társulás létrehozására,
közoktatási intézmény közös fenntartása céljából
Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Írásbeli előterjesztést a jegyzőkönyv 2. sz. melléklete tartalmazza)
Petró Ferenc polgármester: A 2007. évi költségvetési törvény meghatározza az Önkormányzatok finanszírozásának módját, szigorítva a közoktatási intézmények finanszírozását oly módon, hogy a többcélú társulások keretein belül működő intézmények
számára adta át az elvont normatíva összegeket. A kormányzati szándék több évre előrevetíti, hogy a kisebb települések csak társulás formájában tudják majd intézményeiket
működtetni.
Fontos megjegyezni azt is, hogy ÖNHIKI-s támogatás jogosultság egyik feltétele az erre vonatkozó szándéknyilatkozatok meghozatala is.
Mórahalom Kistérségi Társulás nem kívánta kötelező jelleggel bevezettetni a Társulásban történő belépést, a tagtelepülések önként dönthettek az intézmények társulásban történő további működtetéséről.
Öttömös község Képviselő-testülete a tegnapi napon hozott szándéknyilatkozat meghozatalával döntött arról, hogy Ásotthalom községgel kíván a továbbiakban együttműködni. Ezért került a Testület elé a mai napon a szándéknyilatkozat meghozataláról szóló
napirendi pont megtárgyalásra.
A minden pontra kiterjedő részletes tárgyalásra majd a konkrét döntés meghozatalakor
került sor. Akkor már a közoktatási szakértő véleménye is ismert lesz, ez előre láthatólag 2007. május-június hónap körül lesz.
Kistérségen belül elvi döntés meghozatala alapján Ruzsa és Pusztamérges, Mórahalom
és Zákányszék, valamint Ásotthalom és Öttömös fog társulás formájában intézményeket
működtetni. Ezzel 25.000,- Ft/fő többlethez juthatunk és figyelembevéve a 45.000,- Ftos normatívát is, összesen 70.000,- Ft körüli normatívára leszünk jogosultak szeptember
1-től.
A döntés meghozatalakor mérlegelni kell azt is, hogy ha nem leszünk társulási tagok,
akkor 30-40 millió forint körüli összegtől esünk el.
Az OMEB megtárgyalta ezt a napirendi pontot. Kéri a bizottsági elnököt, hogy ismertesse a bizottsági ülésen kialakított javaslatot.
Tóth István OMEB elnöke: A Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, és a Bizottság a
határozat 1.) pontját az alábbiak szerint javasolja módosítani:
„A Képviselő-testület s z á n d é k n y i l a t k o z a t o t t e s z , hogy Öttömös községgel
együttműködve társulást hoz létre az 1997. évi CXXXV. Törvény 8.§. alapján közoktatási intézmény működtetésére.”
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A Bizottság a módosító javaslattal együtt elfogadja az írásbeli előterjesztést és alkalmasnak tartja arra, hogy azt a Képviselő-testület megvitassa és elfogadja.
Petró Ferenc polgármester: Gárgyán István Jegyző Úrral egyeztetve javasolja a Képviselő-testület számára a határozati javaslatot kiegészíteni a következő 3.) ponttal:
„3.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, közoktatási
szakértő felkérésére és megállapodás megkötésére.”

Petró Ferenc polgármester átadja a szót Bata Ferenc Öttömös község polgármesterének.
Bata Ferenc Öttömös község polgármestere: Szintén köszönti a jelenlévőket, és úgy
gondolja, néhány szóban fel kell vázolni a testületi döntés meghozata előtt Öttömös jelenlegi helyzetét. A település lakosságszáma jelenleg 818 fő, ebből az iskolások létszáma 94 fő, és az óvodások létszáma 28 fő.
A közoktatás átszervezése igen érzékenyen érinti a községet, hiszen az 1500 fő alatti lélekszámú településeken csak társulás formájában lehet az intézményeket fenntartani,
mert csak így lesznek jogosultak a többletforrások lehívására az ÖNHIKI-s támogatás
keretéből. Nagyon fontos a támogatás igénybevétele, hiszen a tavalyi évben a 200 millió
forintos költségvetésből az ÖNHIKI-s támogatás 45 millió forintot jelentett.
Gárgyán István Öttömös község jegyzője: Szintén köszönti a jelenlévőket. Országos
szinten az idei évben valóban csökkent a közoktatásra jutó finanszírozási forrás, de ez
mellett a társulási formában működtetett intézmények többletforráshoz juthatnak, így
biztosítva a szükséges normatíva összegeket.
A Mórahalmi Kistérség települései közül csak Öttömös és Pusztamérges kényszerül rá a
társulási működtetési formára a lélekszámot megvizsgálva. Valószínű, hogy a további
hét Önkormányzat nehezen adja fel a meglévő függetlenségét, de a többlettámogatást is
mérlegelni kell.
Hangsúlyozni kívánja, nem arról van és lesz szó, hogy Ásotthalomnak kell majd eltartania és plusz forrásokat biztosítania Öttömös intézményei részére. A könyvelésben minden szigorúan el lesz különítve, és a hiányzó, normatívákon felüli kiadásokat Öttömös
község Önkormányzata fogja saját forrásaiból biztosítani.
Kérdés, hozzászólás:
Kiss Sándor képviselő: Mérlegelnünk kell már most és elemezni a hosszabbtávú lehetőségeket és elképzeléseket is. Kérdése, hogy milyen létszám-, bérgazdálkodási elképzelések vannak Öttömös esetében és a működésre fordított kiadások hogyan fognak alakulni, milyen mértékű megszorítások vannak tervezve? Ez azért is merül fel kérdésként,
hiszen az ásotthalmi intézménynél nagyon komoly megszorító intézkedéseket kellett a
Testületnek hoznia.
Bata Ferenc Öttömös község polgármestere: Az már látható, hogy a 7. és 8. osztálynak
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hamarosan utaznia kell az ásotthalmi iskolába a tanórákra. A létszámkérdésnél is már a
lejáró szerződéseket nem fogja az intézmény minden esetben meghosszabbítani, ez 5
pedagógust fog érinteni augusztus végétől.
Babarczi Antal képviselő: Javasolja meghallgatni Dr. Hadfiné Böjthe Gabriella iskola
igazgatóját azzal kapcsolatosan, mi a véleménye az iskola közösségének, a szakszervezetnek, és személyesen, mint az intézményt irányító igazgatónak az elhangzottakról.
Megoldható lesz-e az elképzelések megvalósítása, a napi kapcsolatok fenntartása.
Dr. Hadfiné Böjthe Gabriella igazgató: A nevelőtestület hozott egy állásfoglalást,
melynek felolvasására megkéri a jelenlévő Kiss Sándor képviselő urat, mint az intézményben tanító pedagógust.
Az elképzelések megvalósításához, az induló állapot kialakításához rendkívül kevésnek
tartja a hátralévő időt, hiszen a tanév befejezése után a pedagógusok szabadságukat töltik.
Mindenki fenntartással kezeli ezt a témakört, és ráadásul számunkra egy teljesen ismeretlen működési formát kell megvalósítanunk, ez vonatkozik a pedagógusokra, az adminisztrációt végző közalkalmazottakra egyaránt.
Kiss Sándor képviselő: A Képviselő-testületnek is vannak aggályai, rengeteg az ismeretlen tényező, valóban egy ismeretlen helyzettel fogunk találkozni.
Kiss Sándor felolvasta a tantestületi véleményt, melyet a jegyzőkönyv 3. számú melléklete tartalmazza.
Pőcze Levente képviselő: Javasolja a szándéknyilatkozat elfogadását, és a részletek
elemzésére és meghatározására valószínűleg folyamatosan lesz idő.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Petró Ferenc polgármester szavazásra bocsátja az OMEB elhangzott módosító javaslatát, amely alapján a Bizottság a határozat 1.) pontját az alábbiak szerint javasolja módosítani:
„A Képviselő-testület s z á n d é k n y i l a t k o z a t o t t e s z , hogy Öttömös községgel
együttműködve társulást hoz létre az 1997. évi CXXXV. Törvény 8.§. alapján közoktatási intézmény működtetésére.”
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal és 1 fő tartózkodása mellett a javaslatot elfogadta.
Petró Ferenc polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslat kiegészítésének elfogadását a következő 3.) ponttal:
„3.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, közoktatási
szakértő felkérésére és megállapodás megkötésére.”
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A Képviselő-testület 10 igen szavazattal és 1 fő tartózkodása mellett a kiegészítő javaslatot elfogadta.
Petró Ferenc polgármester: Az előzőekben elfogadott módosító és 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:
45/2007.(III.30.) KT határozat
Tárgy: Szándéknyilatkozat Öttömös községgel együttműködve Társulás létrehozására,
közoktatási intézmény közös fenntartása céljából
Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselőtestület) megtárgyalta Petró Ferenc polgármester tárgyi előterjesztését, és a következő
határozatot hozza:
1.) A Képviselő-testület s z á n d é k n y i l a t k o z a t o t t e s z , hogy Öttömös
községgel együttműködve társulást hoz létre az 1997. évi CXXXV. Törvény
8.§. alapján közoktatási intézmény működtetésére.
2.) A Társulási megállapodás tervezetének elkészítésére és a szükséges intézkedések megtételére m e g b í z z a Petró Ferenc polgármestert, Dr. Keresztury
Mónika jegyzőt, és Dr. Hadfiné Böjthe Gabriella igazgatót.
3.) A Képviselő-testület f e l h a t a l m a z z a a polgármestert és a jegyzőt, közoktatási szakértő felkérésére és megállapodás megkötésére.
Határidő:
Felelős:

júniusi testületi ülés
Petró Ferenc polgármester
Dr. Keresztury Mónika jegyző
Dr. Hadfiné Böjthe Gabriella igazgatót.

Határozatról értesül:
1.) Petró Ferenc polgármester
2.) Dr. Keresztury Mónika jegyző - általa az osztályvezető
3.) Dr. Hadfiné Böjthe Gabriella igazgató
4.) Öttömös község Önkormányzata
5.) Irattár

Bata Ferenc Öttömös község polgármestere, Gárgyán István Öttömös község jegyzője
és Nagy Sándor a Magyar László Általános Iskola igazgatója 11,45-kor távozik a testü-
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leti ülésről.
Fackelmann István alpolgármester 11,45-kor távozik az ülésről, Petró Ferenc polgármester megállapítja, hogy a testületi ülésen a polgármester és 9 fő képviselő jelen van,
az ülés határozatképes.

II. Napirendi pont
A Pénzügyi Ellenőrzési Igazgatási Társulás 2006 évi beszámolójának elfogadása, és
nyilatkozat tétel
Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Írásbeli előterjesztést a jegyzőkönyv 4. sz. melléklete tartalmazza)
Petró Ferenc polgármester: A Pénzügyi Társulás megszűnéséről már többször szó esett
és tárgyalta a Testület. Most a 2006-os évre vonatkozó pénzügyi elszámolás is elkészült.
Az Ásotthalmi Polgármesteri Hivatalt eddig megillető Skoda Fabia típusú gépkocsi 1/11
arányú tulajdonrészéről történő lemondást kell határozatba foglalni.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Petró Ferenc polgármester szavazásra bocsátja a
határozati javaslat elfogadását.
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza:
46/2007. (III. 30.) KT határozat
Tárgy: A Pénzügyi Ellenőrzési Igazgatási Társulás 2006 évi beszámolójának elfogadása, és nyilatkozat tétel
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 jelen határozat mellékletét képező Pénzügyi Ellenőrzési
Igazgatási Társulás 2006 évi beszámolóját e l f o g a d j a .
2 . A Képviselő-testület l e m o n d Ruzsa Község Polgármesteri Hivatalának tulajdonában lévő Skoda Fabia típusú gépkocsi 1/11 arányú tulajdonrészéről, a Pénzügyi Ellenőrzési Igazgatási Társulás megszűnésével kapcsolatosan.
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3.

Képviselőtestület m e g b í z z a a polgármestert és a jegyzőt, a lemondó nyilatkozat aláírásával.

Határidő: azonnal
Felelős: Petró Ferenc polgármester
Dr. Keresztury Mónika jegyző
Határozatról értesül:
1.) Petró Ferenc polgármester
2.) Dr. Keresztury Mónika jegyző – általa a képviselők és az osztályvezető
3.) Ruzsa Község Önkormányzata
4.) Irattár
Fackelmann István alpolgármester 11,50-kor az ülésre visszaérkezett, Petró Ferenc polgármester megállapítja, hogy a testületi ülésen a polgármester és 10 fő képviselő jelen
van, az ülés határozatképes.
III. Napirendi pont
42/2007. (III. 12.) KT határozat módosítása
Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Írásbeli előterjesztést a jegyzőkönyv 5. sz. melléklete tartalmazza)

Petró Ferenc polgármester: A Képviselő-testület a LEKI pályázat benyújtásáról már
korábban már döntött. A beruházás összegét azonban változtatni kellett, ezért kell módosító határozat hozni a pályázat benyújtásához. Az Önkormányzat az elmúlt két évben
nem kapott ÖNHIKI-s támogatást, ezért biztosítani kell a 20%-os saját forrás mértékét.
Kérdés, hozzászólás:
Dr. Karsai Éva igazgatási ügyintéző: A beruházás költsége emelkedett, de mivel a nettó összeg nem éri el a 15 millió forintos összeget, így nem kell egyszerű közbeszerzési
eljárást kiírni, ezáltal nem kell műszaki szakértőt alkalmazni.
Abban az esetben, ha a pályázatunkat támogatják és megkapjuk a kért összeget, akkor
az ÁSOTT-TELSZO Kht. azonnal elkezdheti a felújítási munkálatokat, tehát a nyitási
időpont nem fog tolódni.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Petró Ferenc polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslat elfogadását.
A Képviselő-testület 11 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza:
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47/2007. (III.30.) KT. határozat
Tárgy: 42/2007. (III. 12.) KT határozat módosítása
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.) Ásotthalom Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért A strandfürdőnél elvégzendő beruházásra vonatkozó LEKI pályázat benyújtásával.
2.) A Képviselő-testület a tervezett felújítási munkálatok bruttó költségét összesen
17.500.000,-Ft összegben állapítja meg a következő megosztásban:
Adatok Ft-ban
Megnevezés
A fejlesztés forrásai:
Saját forrás
Igényelt támogatás
Összesen:

Források ütemezése
2007 év
%
3.500.000
20 %
14.000.000
80 %
17.500.000
100 %

3.) A Képviselő-testület a munkálatok időpontjait a következők alapján határozza
meg:
tervezett kezdésének időpontja : 2007. június
tervezett befejezése : 2007 december
tervezett üzembe helyezés : 2007. december 31.
4.) Képviselő-testület megbízza a polgármestert a pályázat benyújtásával a Magyar
Államkincstár Csongrád Megyei Területi Igazgatóságához és az ehhez kapcsolódó szükséges intézkedések megtételével.
5.) A Képviselő-testület a támogatás nem szabályszerű felhasználása esetén hozzájárul a Kincstár részére a pénzügyi eszközök azonnali beszedési megbízással történő visszahívásához, s egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat
benyújtásához szükséges nyilatkozatokat a Képviselő-testület nevében tegye
meg.
6.) A Képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy a 2. pontban meghatározottak figyelembevételével a 2007. évi költségvetési rendeletben -a felhalmozási keret
terhére- a saját forrás biztosítására vonatkozó intézkedéseket tegye meg.
Határidő: azonnal.
Felelős: Petró Ferenc polgármester
Dr. Keresztury Mónika jegyző
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Határozatról értesül:
1.) Petró Ferenc polgármester
2.) Dr. Keresztury Mónika jegyző – általa az osztályvezető
3.) Magyar Államkincstár Csongrád Megyei Területi Igazgatósága – a pályázat benyújtásával
4.) Irattár

Petró Ferenc polgármester megállapítja, hogy egyéb kérdés, bejelentés, hozzászólás
nem hangzott el és a Képviselő-testület ülését 1200 órakor berekeszti.

Kmf.
Petró Ferenc sk.
polgármester

A jegyzőkönyvet hitelesítette:
Polner Frigyesné sk.
képviselő

Pőcze Levente sk.
képviselő

