Jegyzőkönyv

Készült Ásotthalom Község Képviselő-testülete 2007. augusztus 22-én 1000 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyílt ülésén.
A Képviselőtestületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme
Jelen van:

Petró Ferenc polgármester, Dobák Sándor, Fackelmann István, Farkas Mátyás, Kószó Tamás, Polner Frigyesné, Pőcze Levente, Rózsa József, Tóth
István

Távol maradtak: Babarczi Antal és Kiss Sándor és Dr. Sümegi Sándor képviselők (jelezték távolmaradásukat)
Jelenlévő meghívottak: Gárgyán István helyettesítő jegyző, Pipicz Anita gazdasági osztályvezető, Dr. Karsai Éva titkársági osztályvezető
Jegyzőkönyv-vezető: Fődi Józsefné kulturális, informatikai és koordinációs ügyintéző
Petró Ferenc polgármester köszönti a jelenlévőket és megnyitja a Képviselő-testület
rendkívüli nyílt ülését. Megállapítja, hogy a polgármester és 8 fő képviselő jelen van, az
ülés határozatképes.
A kiadott – jegyzőkönyv 1. sz. mellékletében található – meghívóban foglaltak alapján
az alábbiak szerint tesz javaslatot az ülés napirendjére:
Az ülés napirendje:
1.) Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló
19/2007.(VI.27.) KT rendelet módosítása
Előadó: Gárgyán István helyettesítő jegyző
2.) Pályázat benyújtása kerékpárút hálózat fejlesztésére (DAOP-2007-3.1.2)
Előadó: Petró Ferenc polgármester
3.) Az önkormányzat tulajdonában lévő Ásotthalom, Felszabadulás u. 26. szám alatti ingatlan értékesítésre való kijelölése
Előadó: Gárgyán István h. jegyző
4.) Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Alapító Okiratának és Társulási Megállapodásának módosítása
Előadó: Petró Ferenc polgármester
5.) Családsegítés és gyermekjóléti alapszolgáltatás ellátása többcélú társulás keretében, Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Családsegítő és Gyermekjóléti
Központ Alapító Okirat módosítása
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Előadó: Petró Ferenc polgármester
6.) Munkamegosztási és felelősségvállalási megállapodás a Homokháti Kistérség
Többcélú Társulása, valamint a Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Családsegítő és Gyermekjóléti Központ között
Előadó: Petró Ferenc polgármester
7.) Pályázat benyújtása belterületi utcák fejlesztésére (DAOP-2007-3.1.1/B)
Előadó: Petró Ferenc polgármester

A jegyzőkönyvek hitelesítésére Pőcze Levente és Rózsa József képviselőket javasolja
megválasztani.
Kéri a képviselőket, hogy a fenti javaslat alapján fogadják el a rendkívüli nyílt ülés napirendjét, és a jegyzőkönyv-hitelesítők személyére tett javaslatát, melyet szavazásra bocsát.
A Képviselő-testület a javaslatokat 9 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot
hozza:
120/2007. (VIII. 22.) KT határozat
Tárgy: A Képviselő-testület 2007. augusztus 22-i rendkívüli nyílt 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. augusztus 22-én rendkívüli nyílt ülést tart, melynek napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg:
1.) Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló
19/2007.(VI.27.) KT rendelet módosítása
Előadó: Gárgyán István helyettesítő jegyző
2.) Pályázat benyújtása kerékpárút hálózat fejlesztésére (DAOP-2007-3.1.2)
Előadó: Petró Ferenc polgármester
3.) Az önkormányzat tulajdonában lévő Ásotthalom, Felszabadulás u. 26.
szám alatti ingatlan értékesítésre való kijelölése
Előadó: Gárgyán István h. jegyző
4.) Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Alapító Okiratának és Társulási Megállapodásának módosítása
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Előadó: Petró Ferenc polgármester
5.) Családsegítés és gyermekjóléti alapszolgáltatás ellátása többcélú társulás
keretében, Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Családsegítő és
Gyermekjóléti Központ Alapító Okirat módosítása
Előadó: Petró Ferenc polgármester
6.) Munkamegosztási és felelősségvállalási megállapodás a Homokháti Kistérség Többcélú Társulása, valamint a Homokháti Kistérség Többcélú
Társulása Családsegítő és Gyermekjóléti Központ között
Előadó: Petró Ferenc polgármester
7.) Pályázat benyújtása belterületi utcák fejlesztésére (DAOP-2007-3.1.1/B)
Előadó: Petró Ferenc polgármester
II.

A Képviselő-testület a 2007. augusztus 22-i rendkívüli nyílt üléséről készült
jegyzőkönyv hitelesítésére Pőcze Levente és Rózsa József képviselőket
megválasztja.

Határozatról értesül:
1.) Petró Ferenc polgármester
2.) Gárgyán István helyettesítő jegyző - általa az osztályvezetők
3.) Irattár
I. Napirendi pont
Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló
19/2007.(VI.27.) KT rendelet módosítása
Előadó: Gárgyán István helyettesítő jegyző
(Írásbeli előterjesztést a jegyzőkönyv 2. – 3. sz. melléklete tartalmazza)
Petró Ferenc polgármester: A Település-, Vállalkozásfejlesztési és Mezőgazdasági Bizottság és a Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, felkéri
vállalkozási alelnököt és az elnököt hogy ismertesse a meghozott bizottsági véleményt.
Dobák Sándor TVMB vállalkozási alelnöke: A Bizottság egyetért a rendelet módosításával kapcsolatos írásbeli előterjesztésben foglaltakkal, és alkalmasnak tartja,
hogy azt a Képviselő-testület megvitassa, és e l f o g a d j a .
Polner Frigyesné PTB elnök: A Bizottság egyetért a rendelet módosításával kapcsolatos írásbeli előterjesztésben foglaltakkal, és alkalmasnak tartja, hogy azt a Képviselő-testület megvitassa, és e l f o g a d j a .
Petró Ferenc polgármester: Átadja a szót Gárgyán István helyettesítő jegyzőnek, a napirendi pont előadójának.
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Gárgyán István helyettesítő jegyző: A kiadott írásos anyag részletesen tartalmazza a
rendelet módosításának indokait, ezért nem kívánja szóban kiegészíteni azt. Elfogadásra
javasolja a Képviselő-testület számára.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Petró Ferenc polgármester szavazásra bocsátja a
rendelet-tervezetben foglaltakat.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadta és az alábbi rendeletet alkotja:
22/2007.(VIII.22.) KT rendelet
Ásotthalom Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat vagyonáról
és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 19/2007.(VI.27.) KT rendelete módosításáról szóló rendeletet megalkotta.
(A rendelet teljes szövege – az előterjesztett tervezet szerint – a jegyzőkönyv 3. számú
melléklete.)
II. Napirendi pont
Pályázat benyújtása kerékpárút hálózat fejlesztésére (DAOP-2007-3.1.2)
Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Írásbeli előterjesztést a jegyzőkönyv 4. sz. melléklete tartalmazza)
Petró Ferenc polgármester: A Település-, Vállalkozásfejlesztési és Mezőgazdasági Bizottság és a Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, felkéri a
vállalkozási alelnököt és az elnököt, ismertesse a meghozott bizottsági véleményt.
Dobák Sándor TVMB vállalkozási alelnöke: A Bizottság egyetért az írásbeli előterjesztésben foglaltakkal, és alkalmasnak tartja, hogy azt a Képviselő-testület megvitassa, és e l f o g a d j a .
Polner Frigyesné PTB elnök: A Bizottság egyetért az írásbeli előterjesztésben foglaltakkal, és alkalmasnak tartja, hogy azt a Képviselő-testület megvitassa, és e l f o gadja.
Petró Ferenc polgármester: A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség pályázatot írt ki kerékpárút hálózat fejlesztésére irányuló támogatás elnyerésére 2007/2008 évre.
Alapvető cél a kerékpározásra alkalmas, összefüggő hálózat létrehozása, mely lehetővé
teszi az itt élők és dolgozók számára a jobb színvonalú munkaszervezést, valamint elősegíti a biztonságosabb közlekedést.
Az önkormányzat az igényelt támogatás segítségével a Bajai 55-ös úttól a Köztársaság
útig tervezi a kerékpárút létesítését.
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Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Petró Ferenc polgármester szavazásra bocsátja az
előterjesztésben foglaltak elfogadását.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az előterjesztésben foglaltakat elfogadta és meghozta az alábbi határozatát:
121/2007. (VIII.22.) KT. határozat
Tárgy: Pályázat benyújtása kerékpárút hálózat fejlesztésére (DAOP-2007-3.1.2)
H a t á r o z a t
Ásotthalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselőtestület) megtárgyalta Petró Ferenc polgármester tárgyi előterjesztését a pályázat benyújtásával kapcsolatosan, és a következő határozatot hozza:
1.) A Képviselő-testület e g y e t é r t a kerékpárút hálózat fejlesztésére vonatkozó pályázat benyújtásával.
2.) A Képviselő-testület a tervezett felújítási munkálatok bruttó költségét összesen
138.561.635 ,- Ft összegben állapítja meg a következő megosztásban:
Adatok Ft-ban
A fejlesztés forrásai:
Saját forrás
Igényelt támogatás
Összesen:

%-os arány
10
90
100

2007. év
880.000
7.920.000
8.800.000

2008. év
12.976.164
116.785.471
129.761.635

mindösszesen
13.856.164
124.705.471
138.561.635

3.) A Képviselő-testület a munkálatok időpontjait a következők alapján határozza
meg:
tervezett kezdésének időpontja: 2008. március
tervezett befejezése: 2008. december 31.
4.) A Képviselő-testület m e g b í z z a a polgármestert a pályázat benyújtásával a
DARFT Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht-hoz és az ehhez kapcsolódó szükséges intézkedés megtételével.
5.) A Képviselő-testület a támogatás nem szabályszerű felhasználása esetén h o z z á j á r u l a DARFT Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht. részére a pénzügyi eszközök azonnali beszedési megbízással történő vissza hívásához s egyben f e l h a t a l m a z z a a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásához szükséges nyilatkozatokat a
Képviselő-testület nevében tegye meg.
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6.) A Képviselő-testület m e g b í z z a a jegyzőt, hogy a 2.) pontban meghatározottak
figyelembevételével a 2007. évi és a 2008. évi költségvetési rendeletben a saját forrás biztosítására vonatkozó intézkedést tegye meg.
Határidő: 2007. augusztus 31.
Felelős: Petró Ferenc polgármester
Gárgyán István helyettesítő jegyző
Határozatról értesül:
1.) Petró Ferenc polgármester
2.) Gárgyán István helyettesítő jegyző– általa az osztályvezetők
3.) DARFT Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht. - a pályázat benyújtásával
4.) Irattár

III. Napirendi pont
Az önkormányzat tulajdonában lévő Ásotthalom, Felszabadulás u. 26. szám alatti
ingatlan értékesítésre való kijelölése
Előadó: Gárgyán István helyettesítő jegyző
(Írásbeli előterjesztést a jegyzőkönyv 5. sz. melléklete tartalmazza)
Petró Ferenc polgármester: A Település-, Vállalkozásfejlesztési és Mezőgazdasági Bizottság és a Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, felkéri a
vállalkozási alelnököt és az elnököt, ismertesse a meghozott bizottsági véleményt.
Dobák Sándor TVMB vállalkozási alelnöke: A Bizottság egyetért az írásbeli előterjesztésben foglaltakkal, és alkalmasnak tartja, hogy azt a Képviselő-testület megvitassa, és e l f o g a d j a .
Polner Frigyesné PTB elnök: A Bizottság egyetért az írásbeli előterjesztésben foglaltakkal, és alkalmasnak tartja, hogy azt a Képviselő-testület megvitassa, és e l f o gadja.
Petró Ferenc polgármester: Átadja a szót Gárgyán István helyettesítő jegyzőnek, a napirendi pont előadójának.
Gárgyán István helyettesítő jegyző: Az Ásotthalom Felszabadulás utca 26. szám alatti
ingatlanra jelenleg két bérleti szerződés van érvényben, az egyik a szolgálati lakásra, a
többi része pedig üzlethelyiség céljára van hasznosítva. Mivel az ingatlan az Önkormányzat saját céljaira hasznosítani nem tudja felmerült az ingatlan értékesítése.
Az önkormányzati vagyon gazdálkodási szabályairól szóló 19/2007.(VII.27.) KT számú
rendeletének vonatkozó szabályait figyelembe véve elkészíttettük az ingatlan értékbecslését. Ez alapján az ingatlan piaci értéke jelenleg 16.521.000 Ft.
A jelen határozati javaslat elfogadása után lehet a pályázati kiírást elkészíteni az ingatlanbecslés alapján megállapított értéket figyelembe véve.
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Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Petró Ferenc polgármester szavazásra bocsátja az
előterjesztésben foglaltak elfogadását.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az előterjesztésben foglaltakat elfogadta és meghozta az alábbi határozatát:
122/2007 (VIII.22.) KT határozat
Tárgy: Az Önkormányzat tulajdonában lévő, Ásotthalom Felszabadulás utca 26.
szám alatti ingatlan értékesítésre való kijelölése
Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzat Képviselőtestülete megtárgyalta Petró Ferenc polgármester előterjesztését, az Önkormányzat tulajdonában lévő, Ásotthalom Felszabadulás utca 26. szám alatti ingatlan értékesítésre való kijelölésére vonatkozóan, és a következő határozatot hozza:
1.) A Képviselő-testület, az Önkormányzat tulajdonában lévő, Ásotthalom Felszabadulás utca 26. szám alatti ingatlant é r t é k e s í t é s r e k i j e l ö l i .
2.) A Képviselőtestület megbízza a jegyzőt, hogy az 1.) pontban megjelölt ingatlan
értékesítésével kapcsolatos p á l y á z a t i k i í r á s t k é s z í t s e e l .
3.) A Képviselőtestület f e l k é r i a polgármestert és a jegyzőt, hogy az ingatlan jelenlegi bérlőivel a bérleti szerződésben meghatározott határidőn belül a felmondást tegye meg.
Határidő:
Felelős:

2008. január 1.
Petró Ferenc polgármester
Gárgyán István helyettesítő jegyző

A határozatról értesül:
1.) Petró Ferenc polgármester
2.) Gárgyán István helyettesítő jegyző általa a képviselők és az osztályvezetők
3.) Irattár

IV. Napirendi pont
Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Alapító Okiratának és Társulási Megállapodásának módosítása
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Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Írásbeli előterjesztést a jegyzőkönyv 6. sz. melléklete tartalmazza)
Petró Ferenc polgármester: A Település-, Vállalkozásfejlesztési és Mezőgazdasági Bizottság és a Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, felkéri a
vállalkozási alelnököt és az elnököt, ismertesse a meghozott bizottsági véleményt.
Dobák Sándor TVMB vállalkozási alelnöke: A Bizottság egyetért az írásbeli előterjesztésben foglaltakkal, és alkalmasnak tartja, hogy azt a Képviselő-testület megvitassa, és e l f o g a d j a .
Polner Frigyesné PTB elnök: A Bizottság egyetért az írásbeli előterjesztésben foglaltakkal, és alkalmasnak tartja, hogy azt a Képviselő-testület megvitassa, és e l f o gadja.
Petró Ferenc polgármester: A Képviselő-testület 2004. áprilisában döntött a Homokháti Kistérség Többcélú Társulásának létrehozásáról, ezzel egyidejűleg elfogadta a Társulás Alapító Okiratát és a Társulási Megállapodást. Ezen okiratok módosítására az elmúlt
időszakban több alkalommal sor került.
Az előterjesztésben foglalt módosítással a Társulás alapító okiratában az alaptevékenységi feladatokat javasoljuk tovább bővíteni egyrészt azokkal a feladatokkal, melyeket a
Többcélú Társulás égisze alatt létrejött új intézmény a Homokháti Kistérség Többcélú
Társulása Családsegítő és Gyermekjóléti Központja lát el, másrészt a sport igazgatás,
sport szervezési tevékenységekkel, tekintettel arra, hogy a Kormányzat a Többcélú Kistérségi Társulásokat e téren megerősíteni szándékozik.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Petró Ferenc polgármester szavazásra bocsátja az
előterjesztésben foglaltak elfogadását.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az előterjesztésben foglaltakat elfogadta és meghozta az alábbi határozatát:
123/ 2007. (VIII.22.) KT határozat
Tárgy:

Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Alapító Okiratának és Társulási
Megállapodásának 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:
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1.) A Képviselő-testület a Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Alapító Okiratának módosítását a melléklet szerint megvitatta és e l f o g a d t a .
2.) A Képviselő-testülete megvitatta és e l f o g a d t a a Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodása 2. pontjának módosítását, mely szerint :
a) A Társulási megállapodás „Feladat- és hatáskör ellátás” c. fejezetének 2.
pontjában a „Köz
oktatási feladatok” az alábbiakkal e g é s z ü l n e k k i :
Térségi szintű sport utánpótlás-nevelés, tehetséggondozás.
Térségi iskolai sportversenyek szervezése, rendezése.
Sport rendezvénynaptár készítése, összehangolása.
Térségi sport versenyrendszer működtetése.
Sportlétesítmény működtetése
Egyéb sport tevékenység
b) A Társulási megállapodás „Feladat- és hatáskör ellátás” c. fejezetének 2.
pontjában a „Köz
oktatási feladatok” fakultatív feladati közül h a t á l y u k a t v e s z t i k az alábbiak:
Térségi szintű sport utánpótlás-nevelés, tehetséggondozás.
Térségi iskolai sportversenyek szervezése, rendezése.
Sport rendezvénynaptár készítése, összehangolása.
Térségi sport versenyrendszer működtetése.
c) A Társulási megállapodás „Feladat- és hatáskör ellátás” c. fejezetének 2.
pontjában a „Szociális feladatok” az alábbiakkal e g é s z ü l n e k k i :
„Az esélyegyenlőség érdekében a foglalkoztatás javítása, a munkanélküliség mérséklése, valamint a munkaerőpiacra való visszatérés elősegítése céljából képzések, felkészítő programok, tájékoztatók megvalósítása, egyéb támogató és speciális támogató programok megvalósítása különösen a hátrányos helyzetű társadalmi
csoportok számára való esélyegyenlőség biztosítása érdekében.”
3.) A Képviselő-testülete m e g b í z z a a polgármestert és a helyettesítő jegyzőt,
hogy - a tagtelepülések egyetértő döntését követően - az egységes szerkezetű
alapító okiratot és társulási megállapodást aláírja.
Felelős: Petró Ferenc polgármester
Gárgyán István helyettesítő jegyző
Határidő: azonnal, a képviselő-testület a határozat végrehajtásáról külön jelentést nem
kér.
Erről értesítést kap:
1. Petró Ferenc polgármester
2. Gárgyán István helyettesítő jegyző – általa az osztályvezetők
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3. Homokháti Kistérség Többcélú Társulása – 6782 Mórahalom, Millenniumi sétány
16.
4. Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Családsegítő és Gyermekjóléti Központ
intézményvezetője Kószó Anita Zsuzsanna - 6782 Mórahalom, Millenniumi sétány
16.
5. Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Családsegítő és Gyermekjóléti Központ
Ásotthalmi Területi Irodája – 6783 Ásotthalom, Felszabadulás u. 2-6.
6. Irattár

V. Napirendi pont
Családsegítés és gyermekjóléti alapszolgáltatás ellátása többcélú társulás keretében, Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Családsegítő és Gyermekjóléti
Központ Alapító Okirat módosítása
Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Írásbeli előterjesztést a jegyzőkönyv 7. sz. melléklete tartalmazza)
Petró Ferenc polgármester: A Település-, Vállalkozásfejlesztési és Mezőgazdasági Bizottság és a Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, felkéri a
vállalkozási alelnököt és az elnököt, ismertesse a meghozott bizottsági véleményt.
Dobák Sándor TVMB vállalkozási alelnöke: A Bizottság egyetért az írásbeli előterjesztésben foglaltakkal, és alkalmasnak tartja, hogy azt a Képviselő-testület megvitassa, és e l f o g a d j a .
Polner Frigyesné PTB elnök: A Bizottság egyetért az írásbeli előterjesztésben foglaltakkal, és alkalmasnak tartja, hogy azt a Képviselő-testület megvitassa, és e l f o gadja.
Petró Ferenc polgármester: A Képviselő-testület a 166/2006.(XII.20.) KT határozatában döntött arról, hogy 2007. évtől kezdődően a családsegítés és a gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatait a Többcélú Társulás keretében kívánja ellátni, ezzel egyidejűleg a
Képviselő-testület az intézmény alapító okiratát jóváhagyta. Az alapító okiratot illetően
a többcélú társulás részéről több módosító javaslat érkezett, melyeket az előterjesztésben olvashatunk.
Javasolja a módosítások elfogadását az Alapító Okiratban.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Petró Ferenc polgármester szavazásra bocsátja az
előterjesztésben foglaltak elfogadását.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az előterjesztésben foglaltakat elfogadta és meghozta az alábbi határozatát:
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124/ 2007. (VIII.22.) KT határozat
Tárgy: Családsegítés és gyermekjóléti alapszolgáltatás ellátása többcélú társulás keretében, Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Családsegítő és Gyermekjóléti Központ Alapító Okirat 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.) A Képviselő-testület megvitatta és e l f o g a d j a a Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Családsegítő és Gyermekjóléti Központ Alapító Okiratának melléklet szerinti módosítását.
2.) A Képviselő-testület f e l k é r i a Homokháti Kistérség Többcélú Társulása elnökét és dr. Szántó Mária munkaszervezet vezetőt, hogy - a tagtelepülések
egyetértő döntését követően - az egységes szerkezetű alapító okiratot aláírja.
Határidő: azonnal, a képviselő-testület a határozat végrehajtásáról külön jelentést nem
kér.
Erről értesítést kap:
1. Petró Ferenc polgármester
2. Gárgyán István helyettesítő jegyző – általa az osztályvezetők
3. Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Családsegítő és Gyermekjóléti Központ
intézményvezetője Kószó Anita Zsuzsanna - 6782 Mórahalom, Millenniumi sétány
16.
4. Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Családsegítő és Gyermekjóléti Központ
Ásotthalmi Területi Irodája – 6783 Ásotthalom, Felszabadulás u. 2-6.
5. Irattár

VI. Napirendi pont
Munkamegosztási és felelősségvállalási megállapodás a Homokháti Kistérség
Többcélú Társulása, valamint a Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Családsegítő és Gyermekjóléti Központ között
Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Írásbeli előterjesztést a jegyzőkönyv 8. sz. melléklete tartalmazza)
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Petró Ferenc polgármester: A Település-, Vállalkozásfejlesztési és Mezőgazdasági Bizottság és a Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, felkéri a
vállalkozási alelnököt és az elnököt, ismertesse a meghozott bizottsági véleményt.
Dobák Sándor TVMB vállalkozási alelnöke: A Bizottság egyetért az írásbeli előterjesztésben foglaltakkal, és alkalmasnak tartja, hogy azt a Képviselő-testület megvitassa, és e l f o g a d j a .
Polner Frigyesné PTB elnök: A Bizottság egyetért az írásbeli előterjesztésben foglaltakkal, és alkalmasnak tartja, hogy azt a Képviselő-testület megvitassa, és e l f o gadja.
Petró Ferenc polgármester: Az államháztartás működési rendjéről szóló
217/1998.(XII.30.) korm. rendelet 14.§ (5).bek. b) pontja értelmében a felügyeleti
szervnek kell jóváhagynia az önállóan és a részben önállóan gazdálkodó költségvetési
szerv közötti munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről szóló megállapodást.
Ásotthalom Község Önkormányzata tagja a Homokháti Kistérség Többcélú Társulásának, így a Társulás és az általa létrehozott intézmények működésének figyelemmel kísérése, illetve a működésre vonatkozó megállapodások jóváhagyása a Képviselő-testület
hatáskörébe tartozó feladat.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés mellékletét képező, a Homokháti Kistérség Többcélú Társulása, valamint a Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Családsegítő és Gyermekjóléti Központ között létrejövő felelősségvállalási megállapodást tárgyalja meg és fogadja el.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Petró Ferenc polgármester szavazásra bocsátja az
előterjesztésben foglaltak elfogadását.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az előterjesztésben foglaltakat elfogadta és meghozta az alábbi határozatát:
125/2007. (VIII.22.) KT határozat
Tárgy:

Munkamegosztási és felelősségvállalási megállapodás a Homokháti Kistérség
Többcélú Társulása, valamint a Homokháti Kistérség Többcélú Társulása
Családsegítő és Gyermekjóléti Központ között
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:
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1.) A Képviselő-testület megtárgyalta a a Homokháti Kistérség Többcélú Társulása,
valamint a Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Családsegítő és Gyermekjóléti Központ között létrejövő felelősségvállalási megállapodást és azt j ó v á hagyja.
2.) A Képviselő-testület f e l k é r i a Társulás elnökét és az intézmény vezetőjét,
hogy a mellékelt megállapodást írják alá.
Határidő: azonnal, a végrehajtásról a Képviselő-testület külön jelentést nem kér.
Erről értesítést kap:
1. Petró Ferenc polgármester
2. Gárgyán István helyettesítő jegyző – általa az osztályvezetők
3. Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Családsegítő és Gyermekjóléti Központ
intézményvezetője Kószó Anita Zsuzsanna - 6782 Mórahalom, Millenniumi sétány
16.
4. Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Családsegítő és Gyermekjóléti Központ
Ásotthalmi Területi Irodája – 6783 Ásotthalom, Felszabadulás u. 2-6.
5. Irattár

VII. Napirendi pont
Pályázat benyújtása belterületi utcák fejlesztésére (DAOP-2007-3.1.1/B)
Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Írásbeli előterjesztést a jegyzőkönyv 9.sz. melléklete tartalmazza)
Petró Ferenc polgármester: A Település-, Vállalkozásfejlesztési és Mezőgazdasági Bizottság és a Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, felkéri a
vállalkozási alelnököt és az elnököt, ismertesse a meghozott bizottsági véleményt.
Dobák Sándor TVMB vállalkozási alelnöke: A Bizottság egyetért az írásbeli előterjesztésben foglaltakkal, és alkalmasnak tartja, hogy azt a Képviselő-testület megvitassa, és e l f o g a d j a .
Polner Frigyesné PTB elnök: A Bizottság egyetért az írásbeli előterjesztésben foglaltakkal, és alkalmasnak tartja, hogy azt a Képviselő-testület megvitassa, és e l f o gadja.
Petró Ferenc polgármester: DARFT Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht. pályázatot
írt ki szilárd burkolatú belterületi közutak fejlesztésre irányuló támogatás elnyerésére a
2007/2008. évre.
Az önkormányzat az igényelt támogatás segítségével Ásotthalom Község utcái aszfaltburkolatának felújítását kívánja elvégezni.
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A Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Tanács korábban pályázatot írt ki a délalföldi régió
számára biztosított keretösszeg terhére a decentralilzált „települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújítására” irányuló támogatás elnyerésére
a 2007. évre. A Képviselő-testület 2007. március 12-én a 41/2007.(III.12.) szilárd burkolatú belterületi utak felújítására vonatkozó KT határozatában döntött arról, hogy a pályázatot erre vonatkozóan benyújtja. Mivel a Dél-Alföldi Operatív program nagyobb
lehetőséget biztosít a belterületi utcák felújítására vonatkozóan, ezért a Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Tanácshoz nem került benyújtásra a „települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújítására” vonatkozó pályázat, ezért szükséges a 41/2007.(III.12.) KT határozat visszavonása.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Petró Ferenc polgármester szavazásra bocsátja az
előterjesztésben foglaltak elfogadását.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az előterjesztésben foglaltakat elfogadta és meghozta az alábbi határozatát:
126/2007.(VIII.22.) KT határozat
Tárgy: Pályázat benyújtása belterületi utcák fejlesztésére (DAOP-2007-3.1.1/B)
H a t á r o z a t
Ásotthalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselőtestület) megtárgyalta Petró Ferenc polgármester tárgyi előterjesztését a pályázat benyújtásával kapcsolatosan, és a következő határozatot hozza:
1. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a 41/2007.(III.12). KT határozatát viszszavonja.
2. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az önkormányzat a pályázatot az alábbi
utcákra egyenként is benyújthatja:
-

Ady Endre utca
Avar utca
Déli utca
Galamb-köz
Jókai utca
József Attila utca
Radnóti utca
Szegfű utca
Sz. István tér

10 775 892 Ft
7 486 248 Ft
43 020 372 Ft
10 184 400 Ft
26 435 328 Ft
9 947 232 Ft
14 024 400 Ft
5 697 384 Ft
7 603 548 Ft

3. A Képviselő-testület e g y e t é r t a belterületi utcák fejlesztésére vonatkozó pályázat benyújtásával.

15

4. A Képviselő-testület a tervezett fejlesztési munkálatok bruttó költségét összesen
148 692 284- Ft összegben állapítja meg a következő megosztásban:
Adatok
Ft-ban
A fejlesztés forrásai:
Saját forrás
Igényelt támogatás
Mindösszesen:

%-os arány
10
90
100

2008. év
14 869 228
133 823 056
148 692 284

5. A Képviselő-testület a munkálatok időpontjait a következők alapján határozza
meg:
tervezett kezdésének időpontja: 2008. március
tervezett befejezése: 2008. december 31.
6. A Képviselő-testület m e g b í z z a a polgármestert a pályázat benyújtásával a
DARFT Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht.-hoz és az ehhez kapcsolódó
szükséges intézkedés megtételével.

7. A Képviselő-testület a támogatás nem szabályszerű felhasználása esetén h o z z á j á r u l a a DARFT Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht. részére a pénzügyi
eszközök azonnali beszedési megbízással történő vissza hívásához s egyben
f e l h a t a l m a z z a a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásához szükséges
nyilatkozatokat a Képviselő-testület nevében tegye meg.
8. A Képviselő-testület m e g b í z z a a helyettesítő jegyzőt, hogy a 3.) pontban
meghatározottak figyelembevételével a 2008. évi költségvetési rendeletben a saját forrás biztosítására vonatkozó intézkedést tegye meg.
Határidő: 2007. november 16.
Felelős: Petró Ferenc polgármester
Gárgyán István helyettesítő jegyző
Határozatról értesül:
1. Petró Ferenc polgármester
2. Gárgyán István helyettesítő jegyző – általa az osztályvezetők
3. DARFT Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht. - a pályázat benyújtásával
4. Irattár
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Petró Ferenc polgármester megállapítja, hogy egyéb kérdés, bejelentés, hozzászólás
nem hangzott el és a Képviselő-testület ülését 1100 órakor berekeszti.

Kmf.

Petró Ferenc sk.
polgármester

Gárgyán István sk.
helyettesítő jegyző

A jegyzőkönyvet hitelesítette:

Pőcze Levente sk.
képviselő

Rózsa József sk.
képviselő

