Jegyzőkönyv

Készült Ásotthalom Község Képviselő-testülete 2007. szeptember 21-én 1100 órai kezdettel
megtartott nyílt ülésén.
A Képviselőtestületi ülés helye:
Jelen van: Petró Ferenc polgármester és 9 fő képviselő: Babarczi Antal, Farkas Mátyás,
Kiss Sándor, Kószó Tamás, Polner Frigyesné, Pőcze Levente, Rózsa József,
Dr. Sümegi Sándor, Tóth István képviselők
Távol maradt: Dobák Sándor és Fackelmann István képviselők (jelezték távolmaradásukat)
Jelenlévő meghívottak: Gárgyán István helyettesítő jegyző, Dr. Karsai Éva titkársági osztályvezető, Bálintné Mityók Szilvia gazdálkodási ügyintéző, Sáricz Ilona ifjúsági referens,
Kása Gabriella a Gondozási Központ vezetője, Dr. Hadfiné Böjthe Gabriella a Kiss Ferenc
Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda igazgatója, Fodorné Király Aranka óvodavezető, Kovács-Tanács Istvánné a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár igazgatója,
Németh Attila az ÁSOTT-TELSZO Kht. ügyvezetője, Tóth Zsolt a Ruzsa Községi Köztestestület Önkéntes Tűzoltóság parancsnoka
Jegyzőkönyv-vezető: Fődi Józsefné kulturális, informatikai és koordinációs ügyintéző

Petró Ferenc polgármester köszönti a jelenlévőket és megnyitja a Képviselő-testület nyílt
ülését. Megállapítja, hogy a polgármester és 9 fő képviselő jelen van, az ülés határozatképes.
Javasolja, hogy a Képviselő-testület a kiadott – jegyzőkönyv 1. számú mellékletében található – meghívóban foglaltaktól eltérően az alábbiak szerint fogadja el az ülés napirendjére:
I.

A Képviselő-testület a 161/2006.(XII.20.) KT határozatában elfogadott 2007.
évi munkatervében foglaltaktól eltérően a 2007. szeptember hónapra tervezett
- „ A Kiss Ferenc Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Napközi Otthonos Óvoda Pedagógiai Programjának felülvizsgálata valamint a Minőség Irányítási Program jóváhagyása” elnevezésű napirendi pontot a novemberi soros ülésen fogja megtárgyalni.

II.

A Képviselő-testület a 161/2006.(XII.20.) KT határozatában elfogadott 2007.
évi munkatervében foglaltaktól eltérően 2007. szeptember 21-én nyílt ülést tart,
melynek napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg:
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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: Gárgyán István helyettesítő jegyző
4.) Az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 2/2007. (II.16.) KT rendeletének módosítása
Előadó: Petró Ferenc polgármester
5.) Tájékoztató az Önkormányzat 2007. I. félévi gazdálkodásáról
Előadó: Petró Ferenc polgármester
6.) Az Önkormányzat tulajdonában álló lakások
9/2001.(V.31.) számú rendelet módosítása
Előadó: Gárgyán István helyettesítő jegyző

bérbeadásáról

szóló

7.) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. helyi végrehajtásáról szóló
6/1994.(III.24.) Ö. számú rendelet hatályon kívül helyezése
Előadó: Gárgyán István helyettesítő jegyző
8.) A helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 24/2000.(XII.19.) számú
rendelet módosítása
Előadó: Gárgyán István helyettesítő jegyző
9.) Az alapfokú művészeti oktatás térítésidíj - fizetési kötelezettsége megállapításának szabályairól szóló 9/1996.(X.31.) számú rendelet módosítása
Előadó: Gárgyán István helyettesítő jegyző
10.) A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló KT rendelet megalkotása
Előadó: Gárgyán István helyettesítő jegyző
11.) A pénzbeli és természetben nyújtott, valamint a személyes gondoskodást
nyújtó szociális ellátásokról szóló KT rendelet megalkotása
Előadó: Gárgyán István helyettesítő jegyző
12.) A Gondozási Központ új Szakmai Programjának jóváhagyása
Előadó: Kása Gabriella intézményvezető
13.) Az önkormányzat tulajdonában lévő Ásotthalom, Bartók utca 31. szám
alatti ingatlan értékesítésre való kijelölése
Előadó: Gárgyán István helyettesítő jegyző
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14.) Az önkormányzat tulajdonában lévő Ásotthalom, Felszabadulás u. 26.
szám alatti ingatlan értékesítésére pályázat kiírása
Előadó: Gárgyán István helyettesítő jegyző
15.) A Kiss Ferenc Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és
Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának módosítása
Előadó: Gárgyán István helyettesítő jegyző
16.) Az ÁSOTT-TELSZO Kht 2007. évi munkatervének és üzleti tervének jóváhagyása
Előadó: Németh Attila ügyvezető
17.) Beszámoló az ÁSOTT-TELSZO Kht I. félévi gazdálkodásáról
Előadó: Németh Attila ügyvezető
18.) Az ÁSOTT-TELSZO Kht intézkedési tervének végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadása
Előadó: Németh Attila ügyvezető
19.) Ruzsai Köztestületi Tűzoltóság beszámolója
Előadó: Petró Ferenc polgármester
20.) Jelentés a helyi vállalkozások helyzetéről
Előadó: Petró Ferenc polgármester
21.) Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár Alapító Okiratának módosítása
Előadó: Gárgyán István helyettesítő jegyző
22.) Az Önkormányzat Gazdasági és Munkaprogram időbeosztással meghatározott tervezetének elfogadása
Előadó: Petró Ferenc polgármester
23.) Jegyzői állás betöltésére pályázat kiírása
Előadó: Petró Ferenc polgármester
24.) Az Ásotthalom-ért Közalapítvány Alapító Okiratának módosítása
Előadó: Petró Ferenc polgármester
25.) Labdarúgópálya térítésmentes használatának engedélyezése a tartalék futballcsapat számára
Előadó: Petró Ferenc polgármester
26.) Ruzsai Kerékpárverseny támogatása
Előadó: Petró Ferenc polgármester
27.) Kissori közvilágítás bővítése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
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28.) Egyebek
A jegyzőkönyvek hitelesítésére Farkas Mátyás és Kiss Sándor képviselőket javasolja megválasztani.
Kéri a képviselőket, hogy a fenti javaslat alapján fogadják el az ülés napirendjét, és a jegyzőkönyv-hitelesítők személyére tett javaslatát, melyet szavazásra bocsát.
A Képviselő-testület a javaslatokat 10 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot
hozza:
127/2007.(IX.21.) KT határozat
Tárgy: A Képviselő-testület 2007. szeptember 21-i 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 161/2006.(XII.20.) KT határozatában elfogadott 2007.
évi munkatervében foglaltaktól eltérően a 2007. szeptember hónapra tervezett
- „ A Kiss Ferenc Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Napközi Otthonos Óvoda Pedagógiai Programjának felülvizsgálata valamint a Minőség Irányítási Program jóváhagyása” elnevezésű napirendi pontot a novemberi soros ülésen fogja megtárgyalni.

II.

A Képviselő-testület a 161/2006.(XII.20.) KT határozatában elfogadott 2007.
évi munkatervében foglaltaktól eltérően 2007. szeptember 21-én nyílt ülést tart,
melynek 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
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3.) Jegyzői tájékoztató az önkormányzat munkáját érintő jogszabályokról és a
Polgármesteri Hivatal munkájáról
Előadó: Gárgyán István helyettesítő jegyző
4.) Az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 2/2007. (II.16.) KT rendeletének módosítása
Előadó: Petró Ferenc polgármester
5.) Tájékoztató az Önkormányzat 2007. I. félévi gazdálkodásáról
Előadó: Petró Ferenc polgármester
6.) Az Önkormányzat tulajdonában álló lakások
9/2001.(V.31.) számú rendelet módosítása
Előadó: Gárgyán István helyettesítő jegyző

bérbeadásáról

szóló

7.) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. helyi végrehajtásáról szóló
6/1994.(III.24.) Ö. számú rendelet hatályon kívül helyezése
Előadó: Gárgyán István helyettesítő jegyző
8.) A helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 24/2000.(XII.19.) számú
rendelet módosítása
Előadó: Gárgyán István helyettesítő jegyző
9.) Az alapfokú művészeti oktatás térítésidíj - fizetési kötelezettsége megállapításának szabályairól szóló 9/1996.(X.31.) számú rendelet módosítása
Előadó: Gárgyán István helyettesítő jegyző
10.) A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló KT rendelet megalkotása
Előadó: Gárgyán István helyettesítő jegyző
11.) A pénzbeli és természetben nyújtott, valamint a személyes gondoskodást
nyújtó szociális ellátásokról szóló KT rendelet megalkotása
Előadó: Gárgyán István helyettesítő jegyző
12.) A Gondozási Központ új Szakmai Programjának jóváhagyása
Előadó: Kása Gabriella intézményvezető
13.) Az önkormányzat tulajdonában lévő Ásotthalom, Bartók utca 31. szám
alatti ingatlan értékesítésre való kijelölése
Előadó: Gárgyán István helyettesítő jegyző
14.) Az önkormányzat tulajdonában lévő Ásotthalom, Felszabadulás u. 26.
szám alatti ingatlan értékesítésére pályázat kiírása
Előadó: Gárgyán István helyettesítő jegyző
15.) A Kiss Ferenc Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és
Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának módosítása
Előadó: Gárgyán István helyettesítő jegyző
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16.) Az ÁSOTT-TELSZO Kht 2007. évi munkatervének és üzleti tervének jóváhagyása
Előadó: Németh Attila ügyvezető
17.) Beszámoló az ÁSOTT-TELSZO Kht I. félévi gazdálkodásáról
Előadó: Németh Attila ügyvezető
18.) Az ÁSOTT-TELSZO Kht intézkedési tervének végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadása
Előadó: Németh Attila ügyvezető
19.) Ruzsai Köztestületi Tűzoltóság beszámolója
Előadó: Petró Ferenc polgármester
20.) Jelentés a helyi vállalkozások helyzetéről
Előadó: Petró Ferenc polgármester
21.) Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár Alapító Okiratának módosítása
Előadó: Gárgyán István helyettesítő jegyző
22.) Az Önkormányzat Gazdasági és Munkaprogram időbeosztással meghatározott tervezetének elfogadása
Előadó: Petró Ferenc polgármester
23.) Jegyzői állás betöltésére pályázat kiírása
Előadó: Petró Ferenc polgármester
24.) Az Ásotthalom-ért Közalapítvány Alapító Okiratának módosítása
Előadó: Petró Ferenc polgármester
25.) Labdarúgópálya térítésmentes használatának engedélyezése a tartalék futballcsapat számára
Előadó: Petró Ferenc polgármester
26.) Ruzsai Kerékpárverseny támogatása
Előadó: Petró Ferenc polgármester
27.) Kissori közvilágítás bővítése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
28.) Egyebek
III.

A Képviselő-testület a 2007. szeptember 21-i nyílt ülésének jegyzőkönyv hitelesítésére Farkas Mátyás és Kiss Sándor képviselőket megválasztja.

Határozatról értesül:
1.) Petró Ferenc polgármester
2.) Gárgyán István helyettesítő jegyző - általa az osztályvezetők
3.) Irattár
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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)
Petró Ferenc polgármester: Várja a kérdéseket a tájékoztatóban foglaltakkal kapcsolatosan.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Petró Ferenc polgármester szavazásra bocsátja a tájékoztató elfogadását.
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal elfogadta a polgármesteri tájékoztatóban foglaltakat.

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)
Petró Ferenc polgármester: Várja a kérdéseket.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Petró Ferenc polgármester szavazásra bocsátja a jelentésben foglaltak elfogadását.
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal az előterjesztésben foglaltakat elfogadta és meghozta az alábbi határozatát:
128/2007. (IX.21.) KT határozat
Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról az átruházott hatáskörben
hozott döntésekről
Határozat
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Ásotthalom Község Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület)
Petró Ferenc polgármester előterjesztését megtárgyalta és az alábbiak szerint dönt:
1 . ) A Képviselő-testület a 19/2007.(II.16.) KT határozat, a 45/2007.(III.30.) KT
határozat, a 70, 73/2007.(V.22.) KT határozat, a 96, 97, 101/2007.(VI.27.) KT
határozat, a 111, 113, 114.(VIII.03.) 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 .
Határozatról értesül:
1. Petró Ferenc polgármester
2. Gárgyán István helyettesítő jegyző – általa az osztályvezetők
3. Irattár

III. Napirendi pont
Jegyzői tájékoztató az Önkormányzat munkáját érintő jogszabályokról és a Polgármesteri Hivatal munkájáról
Előadó: Gárgyán István helyettesítő jegyző
(Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 4. számú melléklete tartalmazza)
Petró Ferenc polgármester: Átadja a szót a napirendi pont előadójának Gárgyán István helyettesítő jegyzőnek.
Gárgyán István helyettesítő jegyző: A kiadott anyagot néhány mondattal kívánja kiegészíteni.
Az Ifjúsági Önkormányzati választás 2007. szeptember 9-én zajlott le, reggel 7 órától délután 17 óráig adhatták le szavazataikat a jelöltekre a Művelődési Házban kialakított szavazóhelyiségben. A választás előkészítésében és lebonyolításában, valamint az eredmény kihirdetésénél közreműködő Farkasné Kiri Klára ügyintézőnek -mint elnöknek-, és Dr.
Karsai Éva titkársági osztályvezetőnek ezúton köszöni meg munkáját.
A testületi ülésen jelen van Sáricz Ilona ifjúsági referens, felkéri, hogy ismertesse a választások tapasztalatait, eredményét.
Sáricz Ilona ifjúsági referens tájékoztatóját a jegyzőkönyv 5. számú melléklete tartalmazza.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Petró Ferenc polgármester szavazásra bocsátja
a jegyző tájékoztató elfogadását.
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A Képviselő-testület 10 igen szavazattal elfogadta a tájékoztatót.

IV. Napirendi pont
Az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 2/2007. (II.16.) KT rendeletének
módosítása
Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 6. – 7. számú melléklete tartalmazza)
Petró Ferenc polgármester: Törvényi kötelezettségének tesz eleget az Önkormányzat a
rendelet módosításával, valamint a költségvetési rendeletet szükséges volt módosítani
szerkesztési hiba, illetve elírás miatt.
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 egyetért az írásbeli előterjesztésben foglaltakkal, és alkalmasnak tartja, 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:
23/2007.(IX.21.) KT rendelet
Ásotthalom Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 2/2007. (II.16.) KT rendeletének módosításáról szóló rendeletet megalkotta.
(A rendelet teljes szövege – az előterjesztett tervezet szerint – a jegyzőkönyv 7. számú
melléklete.)

V. Napirendi pont
Tájékoztató az Önkormányzat 2007. I. félévi gazdálkodásáról
Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 8. számú melléklete tartalmazza)
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Petró Ferenc polgármester: Az önkormányzat I. félévi gazdálkodását a 2/2007(II.16.) KT
rendelete alapján végezte.
Pénzügyi forrásaink nagy részét az állami pénzeszközök biztosítják. Vállalkozási tevékenységet egyedül az Önkormányzat által létrehozott Kht. végez.
Az I. félévben gazdálkodásunk a költségvetési törvény szigorításai miatt nagyon nehézzé
vált. Csak a legnagyobb meghatározó tényezőket sorolom fel: egyes normatívák csökkenése, Európai Uniós támogatások kifizetésének késleltetése. Óriási feladatot kellett megoldanunk, hogy likviditásunkat megőrizzük. Mindezt sikerült is az I. félévben végrehajtani.
A dologi kiadások felhasználását 5%-ban próbáltuk visszatartani, azonban ezt az energia
kiadásoknál nem tudtuk teljesíteni.
A forráshiány miatt folyószámla hitelkeretünket és 33.000.000 Ft-os bérhitel keretünket
használtuk likviditási nehézségeink ellensúlyozására, amely azonban jelentős kamatterhet
ró ránk. Az ÖNHIKI támogatás beadásával egy időben a működésképtelen önkormányzatok egyéb támogatására is kérelmet nyújtottunk be a Belügyminiszterhez 30.000 e Ft-os
összegben, amelynek elbírálása még nem történt meg, ÖNHIKI-t 4470 e Ft-ot kaptunk.
Az önkormányzat jelentős közhasznú, és közcélú munkát biztosított a Kht-n keresztül, és
így az itt élő lakosok munkanélküliségi gondjain segítsünk.
Működési kiadásainkat csak az eddigi színvonal leengedésével tudjuk csökkenteni. Létszám leépítést sajnos kénytelenek voltunk végrehajtani, a bölcsödét megszüntettük, a két
óvodát összevontuk, kevesebb csoporttal működünk. Mindent megteszünk azért, hogy önkormányzatunk működőképes maradjon.
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 egyetért az írásbeli előterjesztésben foglaltakkal, és alkalmasnak tartja, hogy azt a Képviselő-testület megvitassa, és e l f o gadja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Petró Ferenc polgármester szavazásra bocsátja az I.
féléves gazdálkodásról szóló tájékoztató elfogadását.
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal az előterjesztésben foglaltakat elfogadta és meghozta az alábbi határozatát:
129/2007. (IX.21.) KT határozat
Tárgy: Tájékoztató az Önkormányzat I. félévi gazdálkodásáról
Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzat Képviselőtestülete (továbbiakban képviselőtestület) az
önkormányzat 2007. I. félévi gazdálkodásáról szóló tájékozatót Petró Ferenc előterjesztésében megtárgyalta, és az alábbiak szerint határoz:
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1) A Képviselőtestület megállapítja, hogy az Önkormányzat és intézményei gazdálkodását az I. félév során a 2007. évi költségvetési rendelete alapján folytatta
és az I. félévről szóló tájékoztatót elfogadja.
2) A II. félévi gazdálkodás vitelére vonatkozóan, a Képviselőtestület a következő
szempontokat határozza meg:
- a kiadásoknál továbbra is az előirányzat 5%-al csökkentett részét
használhatja fel minden intézmény.
- A bérjellegű kiadások nem haladhatják meg az eredeti előirányzatot.
- A gépkocsik üzemeltetésére tervezett költségeket nem lehet túllépni,
- Önkormányzati szinten meg kell vizsgálni a további megtakarítások lehetőségét.
- A tervezett adóbevételek behajtására maximálisan törekedni kell.
Határidők:
Felelős:

azonnal
Petró Ferenc polgármester
Gárgyán István helyettesítő jegyző

Határozatról értesül:
1. Petró Ferenc polgármester
2. Gárgyán István helyettesítő jegyző - általa az osztályvezetők és az intézményvezetők
3. Irattár

VI. Napirendi pont
Az Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásáról szóló 9/2001.(V.31.) számú rendelet módosítása
Előadó: Gárgyán István helyettesítő jegyző
(Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 9. – 10. számú melléklete tartalmazza)
Petró Ferenc polgármester: Átadja a szót a napirendi pont előadójának Gárgyán István helyettesítő jegyzőnek.
Gárgyán István helyettesítő jegyző: Rendeletszám módosítása, bizottsági névváltozás, illetve törvényi változások tették szükségessé a rendelet módosítását. Ezenkívül megtörtént
a bérleti díjak felülvizsgálata.
Petró Ferenc polgármester: A Település-, Vállalkozásfejlesztési és Mezőgazdasági Bizottság és a Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, felkéri az elnököket, ismertessék a meghozott bizottsági véleményeket.
Babarczi Antal TVMB elnöke: A Bizottság az írásbeli előterjesztésben foglaltakkal
egyetért .
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A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a rendelet 7.§. helyébe az alábbi rendelkezés lépjen:
„A Rendelet 2. számú melléklet II. 1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
1. Költségalapon meghatározott lakbérű lakások bérleti díja:
- összkomfortos
244,- Ft/m2/hó
- komfortos
204,- Ft/m2/hó”
(2) A Rendelet 2. számú melléklet II. 3. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
3.Közérdekű célból bérbe adott lakások bérleti díja:
- összkomfortos
158,- Ft/m2/hó
- komfortos
195,- Ft/m2/hó
= I. kategória (121m2-től)
= II. kategória (51-120 m2 között) 126,- Ft/m2/hó
= III. kategória (50m2 alatt)
77,- Ft/m2/hó
77,- Ft/m2
44,- Ft/m2. „

-félkomfortos
-szükséglakás

A Bizottság a módosító javaslattal együtt e l f o g a d j a az írásbeli előterjesztést és alkalmasnak tartja arra, hogy azt a Képviselő-testület m e g v i t a s s a és elfogadja.

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.
Kérdés, hozzászólás:
Bálintné Mityók Szilvia gazdálkodási ügyintéző: A rendelet 2. számú melléklet II. 1.
pontja az alábbiak alapján módosulna, ha 5%-os emelés helyett 7%-os emelést fogadna el a
Tisztelt Testület:
„1. Költségalapon meghatározott lakbérű lakások bérleti díja:
- összkomfortos
- komfortos

239,- Ft/m2/hó helyett 244,- Ft/m2/hó
201,- Ft/m2/hó helyett 204,- Ft/m2/hó”

A Rendelet 2. számú melléklet II. 3. pontja az alábbiak alapján módosulna
„3.Közérdekű célból bérbe adott lakások bérleti díja:
- összkomfortos
- komfortos
= I. kategória (121m2-től)
= II. kategória (51-120 m2 között)
= III. kategória (50m2 alatt)

155,- Ft/m2/hó helyett 158,- Ft/m2/hó
191,- Ft/m2/hó helyett 195,- Ft/m2/hó
124,- Ft/m2/hó helyett 126,- Ft/m2/hó
76,- Ft/m2/hó helyett 77,- Ft/m2/hó
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-félkomfortos
-szükséglakás

76,- Ft/m2 helyett 77,- Ft/m2/hó
43,- Ft/m2. helyett 44,- Ft/m2/hó „

Az éves befizetések összegét vizsgálva, a 2%-os emelés 40.000,- Ft-os többletbevételt jelenthet.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Petró Ferenc polgármester szavazásra bocsátja a Településfejlesztési és Mezőgazdasági Bizottság módosító javaslatát a 7%-os mértékű emelésre vonatkozóan.
A Képviselő-testület 1 igen és 9 nem szavazattal elutasította a 7%-os emelésre vonatkozó
módosító javaslatot.
Petró Ferenc polgármester szavazásra bocsátja az előterjesztésben foglaltakat az 5%-os
emelés mértékével.
A Képviselő-testület 8 igen és 1 nem szavazattal, 1 fő tartózkodása mellett elfogadta az
előterjesztésben foglaltakat és megalkotta az alábbi rendeletét:
24/2007.(IX.21.) KT rendelet
Ásotthalom Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat tulajdonában
álló lakások bérbeadásáról szóló 9/2001.(V.31.) számú rendelet módosításáról szóló
rendeletet megalkotta.
(A rendelet teljes szövege – az előterjesztett tervezet szerint – a jegyzőkönyv 10. számú
melléklete.)

VII. Napirendi pont
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. helyi végrehajtásáról szóló 6/1994.
(III.24.) Ö. számú rendelet hatályon kívül helyezése
Előadó: Gárgyán István helyettesítő jegyző
(Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 11. – 12. számú melléklete tartalmazza)
Petró Ferenc polgármester: Átadja a szót a napirendi pont előadójának Gárgyán István helyettesítő jegyzőnek.
Gárgyán István helyettesítő jegyző: A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv., valamint
Ásotthalom Község Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervezeti
és Működési Szabályzatáról szóló 12/1995. (X.26.) számú rendelete tartalmazza a közoktatással kapcsolatos önkormányzati feladat és hatásköröket.
Községünk rendeleteit áttekintve arra a megállapításra jutottam, hogy Ásotthalom Község
Önkormányzat Képviselő-testületének a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. helyi

14
végrehajtásáról szóló 6/1994.(III.24.) Ö. számú rendelete nem tartalmaz olyan rendelkezést, amely többletszabályozást jelentene a központi jogszabályban és az SZMSZ –ben
foglaltakhoz képest.
Javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy az önkormányzati rendeletek deregulációjának eredményeként helyezze hatályon kívül a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv.
helyi végrehajtásáról szóló 6/1994.(III.24.) Ö. számú rendeletét.
Petró Ferenc polgármester: Az Oktatási, Művelődési és Egészségügyi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, felkéri az elnököt, ismertesse a meghozott bizottsági véleményt.
Tóth István OMEB elnök: A Bizottság egyetért az írásbeli előterjesztésben foglaltakkal,
és alkalmasnak tartja, hogy azt a Képviselő-testület megvitassa, és e l f o g a d j a .
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:
25/2007.(IX.21.) KT rendelet
Ásotthalom Község Önkormányzat Képviselő-testülete a közoktatásról szóló 1993. évi
LXXIX. tv. helyi végrehajtásáról szóló 6/1994.(III.24.) Ö. számú rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló rendeletet megalkotta.
(A rendelet teljes szövege – az előterjesztett tervezet szerint – a jegyzőkönyv 12. számú
melléklete.)

VIII. Napirendi pont
A helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 24/2000.(XII.19.) számú rendelet
módosítása
Előadó: Gárgyán István helyettesítő jegyző
(Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 13. – 14. számú melléklete tartalmazza)
Petró Ferenc polgármester: Átadja a szót a napirendi pont előadójának Gárgyán István helyettesítő jegyzőnek.
Gárgyán István helyettesítő jegyző: A rendeletben foglaltak aktualizálása vált szükségessé az előterjesztésben foglaltak szerint.
Petró Ferenc polgármester: Az Oktatási, Művelődési és Egészségügyi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, felkéri az elnököt, ismertesse a meghozott bizottsági véleményt.
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Tóth István OMEB elnök: A Bizottság egyetért az írásbeli előterjesztésben foglaltakkal,
és alkalmasnak tartja, hogy azt a Képviselő-testület megvitassa, és e l f o g a d j a .
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:
26/2007.(IX.21.) KT rendelet
Ásotthalom Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi közművelődési feladatok
ellátásáról szóló 24/2000.(XII.19.) számú rendelet módosításáról szóló rendeletet megalkotta.
(A rendelet teljes szövege – az előterjesztett tervezet szerint – a jegyzőkönyv 14. számú
melléklete.)

IX. Napirendi pont
Az alapfokú művészeti oktatás térítési díj - fizetési kötelezettsége megállapításának
szabályairól szóló 9/1996.(X.31.) számú rendelet módosítása
Előadó: Gárgyán István helyettesítő jegyző
(Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 15. – 16. számú melléklete tartalmazza)
Petró Ferenc polgármester: Átadja a szót a napirendi pont előadójának Gárgyán István helyettesítő jegyzőnek.
Gárgyán István helyettesítő jegyző: Nem kíván szóbeli kiegészítést hozzáfűzni a kiadott
anyaghoz, elfogadásra javasolja a rendelet módosítását.
Petró Ferenc polgármester: Az Oktatási, Művelődési és Egészségügyi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, felkéri az elnököt, ismertesse a meghozott bizottsági véleményt.
Tóth István OMEB elnök: A Bizottság egyetért az írásbeli előterjesztésben foglaltakkal,
és alkalmasnak tartja, hogy azt a Képviselő-testület megvitassa, és e l f o g a d j a .
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:
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27/2007.(IX.21.) KT rendelet
Ásotthalom Község Önkormányzat Képviselő-testülete az alapfokú művészeti oktatás
térítésidíj - fizetési kötelezettsége megállapításának szabályairól szóló 9/1996.(X.31.)
számú rendelet módosításáról szóló rendeletet megalkotta.
(A rendelet teljes szövege – az előterjesztett tervezet szerint – a jegyzőkönyv 16. számú
melléklete.)

X. Napirendi pont
A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló KT rendelet megalkotása
Előadó: Gárgyán István helyettesítő jegyző
(Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 17. – 18. számú melléklete tartalmazza)
Petró Ferenc polgármester: Átadja a szót a napirendi pont előadójának Gárgyán István helyettesítő jegyzőnek.
Gárgyán István helyettesítő jegyző: Ásotthalom Község Önkormányzat Képviselőtestülete 1998-ben alkotta meg a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 8/1998.(IV.16.)
(továbbiakban: Gyr.) számú rendeletét. Helyi rendeletünk hatályba lépését követően 20 alkalommal került módosításra, kiegészítésre. Utoljára 2007. május 22-én módosította a
Képviselő-testület a rendeletet, a bölcsődei ellátás megszüntetése és a gyermekjóléti szolgáltatás feladatainak a Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Családsegítő és Gyermekjóléti Központhoz kerülése miatt.
A Képviselő-testület 107/2007.(VII.05.) KT határozatában elfogadta a családi napközi működtetésére vonatkozó ellátási szerződést. A családi napközi a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 43.§-a alapján gyermekek napközbeni ellátásának minősül, ezért helyi rendeletünkben is rendelkezni kell róla.
A gyermekvédelmi rendelet utolsó módosítását követően a könnyebb kezelhetőség és a
széles körben való megismertetés érdekében egységes szerkezetbe foglaltuk a helyi rendeletet, a családi napközi tekintetében módosítást, kiegészítést végeztünk és elkészítettük a
mellékelt új rendelet-tervezetet.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a mellékelt rendelet-tervezetet a fentiek alapján szíveskedjen megvitatni, és a rendeletét megalkotni.
Petró Ferenc polgármester: A Szociális, Ifjúsági és Sport Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, felkéri az elnököt, ismertesse a meghozott bizottsági véleményt.
Dr. Sümegi Sándor SZISB elnök: A Bizottság egyetért az írásbeli előterjesztésben foglaltakkal, és alkalmasnak tartja, 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.
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A Képviselő-testület 10 igen szavazattal elfogadta és az alábbi rendeletet alkotja:
28/2007.(IX.21.) KT rendelet
Ásotthalom Község Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló KT rendeletet megalkotta.
(A rendelet teljes szövege – az előterjesztett tervezet szerint – a jegyzőkönyv 18. számú
melléklete.)

XI. Napirendi pont
A pénzbeli és természetben nyújtott, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló KT rendelet megalkotása
Előadó: Gárgyán István helyettesítő jegyző
(Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 19. – 20. számú melléklete tartalmazza)
Petró Ferenc polgármester: Átadja a szót a napirendi pont előadójának Gárgyán István helyettesítő jegyzőnek.
Gárgyán István helyettesítő jegyző: Ásotthalom Község Önkormányzat Képviselőtestülete 1996-ben alkotta meg a pénzbeli és természetben nyújtott, valamint a személyes
gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló rendeletét (továbbiakban: Szr.). Rendeletünk a hatályba lépést követően 38 alkalommal került módosításra, kiegészítésre. Utoljára
2007. augusztus 03-án módosította a Képviselő-testület a rendeletet a közösségi pszichiátriai ellátás tekintetében.
A Szr. utolsó módosítását követően a könnyebb kezelhetőség és a széles körben való megismertetés érdekében egységes szerkezetbe foglaltuk a helyi rendeletet, néhány ponton
módosítást, kiegészítést végeztünk, a Gondozási Központ átdolgozta a rendelet-tervezet
mellékleteit képező szociális ellátások igénybevételére vonatkozó megállapodásokat, és elkészítettük a mellékelt új rendelet-tervezetet.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a mellékelt rendelet-tervezetet a fentiek alapján szíveskedjen megvitatni, és szíveskedjék a rendeletét megalkotni.
Petró Ferenc polgármester: A Szociális, Ifjúsági és Sport Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, felkéri az elnököt, ismertesse a meghozott bizottsági véleményt.
Dr. Sümegi Sándor SZISB elnök: A Bizottság egyetért az írásbeli előterjesztésben foglaltakkal, és alkalmasnak tartja, hogy azt a Képviselő-testület megvitassa, és e l f o gadja.
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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:
29/2007.(IX.21.) KT rendelet
Ásotthalom Község Önkormányzat Képviselő-testülete a pénzbeli és természetben nyújtott, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló KT rendeletet megalkotta.
(A rendelet teljes szövege – az előterjesztett tervezet szerint – a jegyzőkönyv 20. számú
melléklete.)
XII.

Napirendi pont

A Gondozási Központ új Szakmai Programjának jóváhagyása
Előadó: Kása Gabriella intézményvezető
(Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 21. számú melléklete tartalmazza)
Petró Ferenc polgármester: Átadja a szót a napirendi pont előadójának Kása Gabriella intézményvezető.
Kása Gabriella intézményvezető: A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló
többször módosított 1993. évi III. tv. idevonatkozó része szerint a szakmai programot és
annak mellékleteit (házirendek, foglalkoztatási terv, megállapodások) a Gondozási Központnak kell elkészítenie, és az intézmény fenntartójának a jóváhagyásával válik érvényessé.
A Gondozási Központ új Szakmai Programjának elfogadására azért került sor, mert az intézménytársulásban ellátott feladatainak működési engedélyeztetése kapcsán történt módosításokat kizárólag az érintett szakellátások vonatkozásában javítottuk az elmúlt időszakba.
Szükségét éreztük annak, hogy a módszertanok által leírt elvárásokat egységesen, minden
más az intézmény által biztosított ellátási formákra vetítve beépítsük az egységes Szakmai
programba.
A szükségessé vált módosításokkal egy időben a Gondozási Központ minden további
szakellátására vonatkozó szakmai program kötelező elemeit, mellékleteit bővítettük, javítottuk.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az új Szakmai Programot határozatában fogadja el.
Petró Ferenc polgármester: A Szociális, Ifjúsági és Sport Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, felkéri az elnököt, ismertesse a meghozott bizottsági véleményt.
Dr. Sümegi Sándor SZISB elnök: A Bizottság egyetért az írásbeli előterjesztésben fog-
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laltakkal, és alkalmasnak tartja, hogy azt a Képviselő-testület megvitassa, és e l f o gadja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Petró Ferenc polgármester szavazásra bocsátja a
szakmai program jóváhagyásának elfogadását.
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal az előterjesztésben foglaltakat elfogadta és meghozta az alábbi határozatát:
130/2007.(IX.21.) KT határozat
Tárgy: A Gondozási Központ új Szakmai Programjának jóváhagyása
Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselőtestület) megtárgyalta Kása Gabriella Intézményvezető előterjesztésében a Gondozási
Központ új Szakmai programját, és a következő határozatot hozza:
1 ) A Képviselő-testület m e g á l l a p í t j a , hogy a Gondozási Központ szakmai programja megfelel a szakmai és a törvényességi előírásoknak, ezért a z t j ó v á h a g y ja 2007. 10. 01. napjával.
2) Jelen határozattal 2 0 0 7 . o k t ó b e r 0 1 . n a p j á t ó l v i s s z a v o n á s r a k e r ü l a 111/2007.(VIII.03.) KT határozattal módosított 95/2007. (VI. 27.) KT határozat.
3) A Képviselő-testület f e l k é r i a Gondozási Központ vezetőjét, hogy a Gondozási
Központ Szakmai Programjának megvalósítását kísérje figyelemmel, a végrehajtására folyamatosan tegye meg a szükséges intézkedéseket - keresse a megvalósításhoz a pályázati lehetőségeket - és szükség esetén kérje a Képviselő-testület támogatását.
Határidő:
Felelős:

1.), 2.) bekezdés 2007-10-01-től
3.) bekezdés folyamatos
Kása Gabriella intézményvezető
Petró Ferenc polgármester
Gárgyán István helyettesítő jegyző

A határozatról értesülnek:
1. Petró Ferenc polgármester
2. Gárgyán István helyettesítő jegyző - általa az osztályvezetők
3. Kása Gabriella intézményvezető
4. Irattár
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XIII. Napirendi pont
Az önkormányzat tulajdonában lévő Ásotthalom, Bartók utca 31. szám alatti ingatlan
értékesítésre való kijelölése
Előadó: Gárgyán István helyettesítő jegyző
(Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 22. számú melléklete tartalmazza)
Petró Ferenc polgármester: Átadja a szót a napirendi pont előadójának Gárgyán István helyettesítő jegyzőnek.
Gárgyán István helyettesítő jegyző: A 73/2007.(V.22.) KT határozat alapján az
Ásotthalom, Bartók u. 31. szám alatti Óvoda ingatlan bezárásra került 2007.június 30. napjával. A Képviselő-testületi ülésen korábban már felmerült, hogy a Felszabadulás utcai volt
Óvoda épülete és a Bartók utcai Óvoda épülete értékesítésre kerülne, és az értékesítésből
befolyt összeget a Tölgyfa utcai Óvoda bővítésére lehetne fordítani.
Az önkormányzati vagyon gazdálkodási szabályairól szóló 19/2007.(VII. 27.) KT rendelet
2007. augusztus 22-én módosításra került, és a Bartók utcai Óvoda épület forgalomképes
ingatlanná lett nyilvánítva. Javaslom, hogy 38.000.000,- Ft, azaz Harmincnyolcmillió forint bruttó áron kerüljön értékesítésre az ingatlan.
Petró Ferenc polgármester: A Település-, Vállalkozásfejlesztési és Mezőgazdasági Bizottság és a Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, felkéri az elnököket, ismertessék a meghozott bizottsági véleményeket.
Babarczi Antal TVMB elnöke: A Bizottság egyetért az írásbeli előterjesztésben foglaltakkal, és alkalmasnak tartja, hogy azt a Képviselő-testület megvitassa, és e l f o gadja.
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.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Petró Ferenc polgármester szavazásra bocsátja az értékesítésre vonatkozó előterjesztés elfogadását.
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal az előterjesztésben foglaltakat elfogadta és meghozta az alábbi határozatát:
131/2007 (IX.21.) KT határozat
Tárgy: Az Önkormányzat tulajdonában lévő, Ásotthalom Bartók u. 31. szám alatti ingatlan értékesítésre való kijelölése
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Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület)
megtárgyalta Petró Ferenc polgármester tárgyi előterjesztését, és a következő határozatot
hozza:
1.) A Képviselő-testület ú g y d ö n t , hogy az Önkormányzat tulajdonában lévő,
Ásotthalom Bartók u. 31. szám alatti ingatlant értékesítésre kijelöli.
2.) A Képviselőtestület m e g b í z z a a jegyzőt, hogy az 1.) pontban megjelölt ingatlan
értékesítésével kapcsolatos pályázati kiírást készítse el.
Határidő:
Felelős:

azonnal
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

XIV. Napirendi pont
Az önkormányzat tulajdonában lévő Ásotthalom, Felszabadulás u. 26. szám alatti ingatlan értékesítésére pályázat kiírása
Előadó: Gárgyán István helyettesítő jegyző
(Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 23. számú melléklete tartalmazza)
Petró Ferenc polgármester: Átadja a szót a napirendi pont előadójának Gárgyán István helyettesítő jegyzőnek.
Gárgyán István helyettesítő jegyző: A Képviselő-testület a 2007. augusztus 22-i ülésén a
122/2007.(VIII. 22.) KT határozatban döntött arról, hogy az Önkormányzat tulajdonában
álló Felszabadulás u. 26. sz. alatti ingatlant kijelöli értékesítésre, megbízva a pályázat lebonyolításával a polgármestert és a jegyzőt.
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést szíveskedjen megvitatni és határozatában elfogadni.
Petró Ferenc polgármester: A Település-, Vállalkozásfejlesztési és Mezőgazdasági Bizottság és a Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, felkéri az elnö-
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köket, ismertessék a meghozott bizottsági véleményeket.
Babarczi Antal TVMB elnöke: A Bizottság egyetért az írásbeli előterjesztésben foglaltakkal, és alkalmasnak tartja, hogy azt a Képviselő-testület megvitassa, és e l f o gadja.
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.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Petró Ferenc polgármester szavazásra bocsátja az értékesítésre vonatkozó előterjesztés elfogadását.
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal az előterjesztésben foglaltakat elfogadta és meghozta az alábbi határozatát:

132/2007.(IX.21.) KT határozat
Tárgy: Az Önkormányzat tulajdonában lévő Ásotthalom Felszabadulás u. 26. szám alatti
ingatlan értékesítésére pályázat kiírása
Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselőtestület) megtárgyalta Petró Ferenc polgármester előterjesztését és az alábbiak szerint határoz:
1.) A Képviselő-testület p á l y á z a t o t h i r d e t az Ásotthalom, Felszabadulás u. 26.
sz. alatti ingatlan é r t é k e s í t é s é r e a mellékletben foglalt pályázati felhívás
alapján.
2.) A Képviselő-testület m e g b í z z a Petró Ferenc polgármester a pályázati eljárás lefolytatásával, illetve azzal, hogy a pályázati felhívást tegye közzé a
„Délmagyarország” című napilapban és a „Közhír-Halom” című helyi lapban.
3.) A Képviselő-testület a pályázat véleményezésével és rangsorolásával m e g b í z z a
a Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottságot.
4.) A Képviselő-testület m e g b í z z a Petró Ferenc polgármestert, hogy a Pénzügyi és
Tulajdonosi Bizottság véleménye alapján a pályázati kiírásnak megfelelő pályázatokat döntésre terjessze a Képviselő-testület elé.
Határidő:
- az 1.) és 2.) pontra vonatkozóan: azonnal
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-

a 3.) pontra vonatkozóan: a pályázatok benyújtási határideje után azonnal
a 4.) pontra vonatkozóan:. Ásotthalom Község Önkormányzatának Képviselőtestületének munkaterv szerinti novemberi (2007. november 14.) zárt ülése

Felelős:

Petró Ferenc polgármester
Gárgyán István helyettesítő jegyző

Határozatról értesül:
1. Petró Ferenc polgármester
2. Gárgyán István helyettesítő jegyző - általa az osztályvezetők
3. Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság
4. Irattár
XV.

Napirendi pont

A Kiss Ferenc Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Napközi
Otthonos Óvoda Alapító Okiratának módosítása
Előadó: Gárgyán István helyettesítő jegyző
(Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 24. számú melléklete tartalmazza)
Petró Ferenc polgármester: Átadja a szót a napirendi pont előadójának Gárgyán István helyettesítő jegyzőnek.
Gárgyán István helyettesítő jegyző: Az Alapító Okirat 9. pontjában Ásotthalom Község
Polgármesteri Hivatala tévesen Ásotthalom, Szabadság tér 1. sz. alatti címen került feltüntetésre, ezért szükségessé vált, hogy az Alapító Okirat ezen pontját módosítsuk.
Az intézmény általános iskolája részt vesz a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrációs és képesség-kibontakoztató felkészítésében. Az erre igényelhető normatív támogatás
igényléséhez ezt a tevékenységet az alapító okiratban rögzíteni kell, ezért indokolt a 13.
pont kiegészítése. Az előterjesztéssel ellentétben célszerű lenne ha nem az általános iskola,
hanem az egész intézmény vonatkozásában megjelölésre kerülne az integrációs és képesség-kibontakoztató felkészítésében való részvétel. Ezek alapján javaslom, hogy a 13.b)
pont az alábbiak szerint kerüljön az alapitó okiratban feltüntetésre:
„Az intézmény részt vesz a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrációs és képesség-kibontakoztató felkészítésében.”
Dr. Hadfiné Böjthe Gabriella igazgatónő célszerűnek tartaná a művészeti oktatásra vonatkozóan a kötelezően meghatározott maximális tanulói létszám módosítását tekintettel arra,
hogy az Öttömösön történő művészeti oktatás tanulói létszáma az Alapító Okirat módosításakor nem lett figyelembe véve. Az Igazgatónő levélben kérte tőlem, hogy az Alapító Okirat 16. pontjában a maximálisan felvehető létszámot 200 főről 250 főre módosítsuk.
Petró Ferenc polgármester: Az Oktatási, Művelődési és Egészségügyi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, felkéri az elnököt, ismertesse a meghozott bizottsági véleményt.
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Tóth István OMEB elnök: A Bizottság egyetért az írásbeli előterjesztésben foglaltakkal,
és alkalmasnak tartja, hogy azt a Képviselő-testület megvitassa, és e l f o g a d j a .
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Petró Ferenc polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslat 2.) pontjára vonatkozó alábbi módosító indítványt:
„Az intézmény részt vesz a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrációs és képesség-kibontakoztató felkészítésében.”
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal a módosító indítványt elfogadta.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Petró Ferenc polgármester szavazásra bocsátja a módosító indítvánnyal a határozat elfogadását.
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal az előterjesztésben foglaltakat elfogadta és meghozta az alábbi határozatát:
133/2007. (IX. 21.) KT határozat
Tárgy: Kiss Ferenc Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és napközi
Otthonos Óvoda Alapító Okiratának módosítása
Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzat Képviselőtestülete (továbbiakban: Képviselő-testület)
megtárgyalta Gárgyán István helyettesítő jegyző tárgyi előterjesztését és a következő határozatot hozza:
1.) A Képviselő-testület a Kiss Ferenc Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Napközi Otthonos óvoda Alapító Okiratának 9. pontját az alábbiakra m ó d o s í t j a :
„9. Az Intézményfenntartó Társulás intézményének gazdálkodási jogköre:
Az intézmény a gazdálkodása megszervezésének módjára tekintettel, részben
önállóan gazdálkodó költségvetési szerv. Az intézmény pénzügyi-gazdálkodási
feladatait
– megállapodás alapján - Ásotthalom Község Polgármesteri Hivatala
(Ásotthalom, Szent István tér 1.) látja el. Az intézmény önállóan bérgazdálkodó,
az előirányzatai feletti rendelkezési jogosultsága a saját előirányzatai közül az
Önkormányzat éves költségvetési rendeletében meghatározott, ill. kijelölt előirányzatokra terjed ki.”
2.) A Képviselő-testület a Kiss Ferenc Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának 13. pontját az
alábbiakra m ó d o s í t j a :
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„13. Az Intézményfenntartó Társulás intézményének alaptevékenysége:
a) Szakfeladatonkénti megnevezés
80110
ÓVODAI NEVELÉS
80111-5
Óvodai nevelés
80112-6
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése
80120
ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS
80121-4
Általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás
80122-5
Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű általános
iskolai nevelése, oktatása
80130
ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁS
80131-3
Alapfokú művészet-oktatás
80510

OKTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK
80511-3
Napköziotthoni és tanulószobai foglalkozás (szorgalmi időben)

55230
INTÉZMÉNYI KÖZÉTKEZTETÉS
55231-2
Óvodai intézményi közétkeztetés
55232-3
Iskolai intézményi közétkeztetés
55240

EGYÉB KORLÁTOZOTTAN IGÉNYBEVEHETŐ VENDÉGLÁTÁS
55241-1
Munkahelyi vendéglátás

92400
SPORTTEVÉKENYSÉG
92401-4
Sportintézmények, sportlétesítmények működtetése
92403-6
Diáksport
92404-7
Sportcélok és feladatok
b) Az intézmény részt vesz a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrációs és képesség-kibontakoztató felkészítésében.”
3.) A Képviselő-testület a Kiss Ferenc Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának 16. pontját az
alábbiakra m ó d o s í t j a :
„16. Az Intézményfenntartó Társulás intézményébe felvehető maximális gyermek és tanuló létszám:
6783 Ásotthalom Tölgyfa u. 1.(óvodai intézményegység)
Felvehető maximális gyermeklétszám: 120 fő
6784 Öttömös, Szabadság u. 4-6.) (óvodai intézményegység tagintézménye)
Felvehető maximális gyermeklétszám: 55 fő
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6783 Ásotthalom, Béke u. 3. (általános iskolai intézményegység)
Évfolyamok száma: 8
Felvehető maximális tanulólétszám: 380 fő
6784 Öttömös, Felszabadulás u. 13. (általános iskolai intézményegység tagintézménye)
Évfolyamok száma: 8
Felvehető maximális tanulólétszám: 190 fő
6783 Ásotthalom, Béke u. 3. (Alapfokú Művészetoktatási Intézményegység)
Évfolyamok száma: alapfokú művészeti oktatásban 12 évfolyam, amelyből 2 előkészítő, 6 alapfokú, 4 továbbképző,
Felvehető maximális gyermeklétszám: 250 fő”
4.) A Képviselő-testület m e g b í z z a a jegyzőt, hogy intézkedjen az 1.) és 2.)
pontban foglalt változások Alapító Okiraton történő átvezetéséről, valamint a
testületi döntések alapján kiegészített Alapító Okiratot küldje meg a Magyar Államkincstár Dél-alföldi Regionális Igazgatóságára.
Határidő: azonnal
Felelős: Gárgyán István helyettesítő jegyző
Határozatról értesül:
1. Petró Ferenc polgármester
2. Gárgyán István helyettesítő jegyző - általa az osztályvezetők
3. Öttömös Község Önkormányzata
4. Dr. Hadfiné Böjthe Gabriella igazgató
5. MÁK Dél-alföldi Regionális Igazgatósága
6. Irattár

XVI. Napirendi pont
Az ÁSOTT-TELSZO Kht 2007. évi munkatervének és üzleti tervének jóváhagyása
Előadó: Németh Attila ügyvezető
(Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 25. számú melléklete tartalmazza)
Petró Ferenc polgármester: Átadja a szót a napirendi pont előadójának Németh Attila
ügyvezetőnek.
Németh Attila ügyvezető: A kiadott anyag részletes, várja a felmerülő kérdéseket és hozzászólásokat.
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Petró Ferenc polgármester: A Település-, Vállalkozásfejlesztési és Mezőgazdasági Bizottság, a Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság, az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, felkéri az elnököket, ismertessék a meghozott bizottsági véleményeket.
Babarczi Antal TVMB elnöke: A Bizottság az írásbeli előterjesztésben foglaltakkal
egyetért .
A Bizottság a határozati javaslat 1.) pontját az alábbiak szerint javasolja módosítani:
„ A Képviselő-testület ú g y d ö n t , hogy az ÁSOTT-TELSZO Kht. 2007. évi
munkatervét és üzleti tervét e l f o g a d j a .”
A Bizottság a határozati javaslat 2.) pontját az alábbiak szerint javasolja módosítani:
„ A Képviselő-testület u t a s í t j a é s k ö t e l e z i az ÁSOTT-TELSZO Kht.
ügyvezetőjét, hogy az alapító elvárásának megfelelően évvégére érjen el
p o z i t í v e r e d m é n y t .”
A Bizottság a módosító javaslatokkal együtt e l f o g a d j a az írásbeli előterjesztést és alkalmasnak tartja arra, hogy azt a Képviselő-testület m e g v i t a s s a és elfogadja.

Polner Frigyesné PTB elnök: A Bizottság az írásbeli előterjesztésben foglaltakkal egyetért .
A Bizottság a határozati javaslat 1.) pontját az alábbiak szerint javasolja módosítani:
„ A Képviselő-testület ú g y d ö n t , hogy az ÁSOTT-TELSZO Kht. 2007. évi
munkatervét és üzleti tervét e l f o g a d j a .”
A Bizottság a határozati javaslat 2.) pontját az alábbiak szerint javasolja módosítani:
„ A Képviselő-testület u t a s í t j a é s k ö t e l e z i az ÁSOTT-TELSZO Kht.
ügyvezetőjét, hogy az alapító elvárásának megfelelően évvégére érjen el
p o z i t í v e r e d m é n y t .”
A Bizottság a módosító javaslatokkal együtt e l f o g a d j a az írásbeli előterjesztést és alkalmasnak tartja arra, hogy azt a Képviselő-testület m e g v i t a s s a és elfogadja.

Pőcze Levente ÜB elnök: A Bizottság az írásbeli előterjesztésben foglaltakkal egyetért .
A Bizottság a határozati javaslat 1.) pontját az alábbiak szerint javasolja módosítani:
„ A Képviselő-testület ú g y d ö n t , hogy az ÁSOTT-TELSZO Kht. 2007. évi
munkatervét és üzleti tervét e l f o g a d j a .”
A Bizottság a határozati javaslat 2.) pontját az alábbiak szerint javasolja módosítani:
„ A Képviselő-testület u t a s í t j a é s k ö t e l e z i az ÁSOTT-TELSZO Kht.
ügyvezetőjét, hogy az alapító elvárásának megfelelően évvégére érjen el
p o z i t í v e r e d m é n y t .”
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A Bizottság a módosító javaslatokkal együtt e l f o g a d j a az írásbeli előterjesztést és alkalmasnak tartja arra, hogy azt a Képviselő-testület m e g v i t a s s a és elfogadja.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Petró Ferenc polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslat 1.) pontjának alábbi módosítását:
„ A Képviselő-testület ú g y d ö n t , hogy az ÁSOTT-TELSZO Kht. 2007. évi
munkatervét és üzleti tervét e l f o g a d j a .”
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal a módosító indítványt elfogadta.
Petró Ferenc polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslat 2.) pontjának alábbi
módosítását:
„ A Képviselő-testület u t a s í t j a é s k ö t e l e z i az ÁSOTT-TELSZO Kht.
ügyvezetőjét, hogy az alapító elvárásának megfelelően évvégére érjen el
p o z i t í v e r e d m é n y t .”
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal a módosító indítványt elfogadta.
Petró Ferenc polgármester szavazásra az előzőekben elfogadott módosításokkal együtt szavazásra bocsátja az előterjesztés elfogadását.
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal az előterjesztésben foglaltakat elfogadta és meghozta az alábbi határozatát:
134/2007.(IX.21.) KT határozat
Tárgy: Az ÁSOTT-TELSZO Kht. 2007. évi munkatervének és üzleti tervének jóváhagyása.
Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban Képviselő-testület)
megtárgyalta Németh Attila ügyvezető előterjesztésében az ÁSOTT-TELSZO Kht 2007.
évi munkatervéről és üzleti tervéről szóló előterjesztést és a következő határozatot hozza:
1.) A Képviselő-testület ú g y d ö n t , hogy az ÁSOTT-TELSZO Kht. 2007. évi
munkatervét és üzleti tervét e l f o g a d j a .
2.) A Képviselő-testület u t a s í t j a é s k ö t e l e z i az ÁSOTT-TELSZO Kht.
ügyvezetőjét, hogy az alapító elvárásának megfelelően évvégére érjen el p o zitív eredményt.
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Határidő: 2007. december 31.
Felelős: Petró Ferenc polgármester
Németh Attila ügyvezető
Határozatról értesül:
1. Petró Ferenc polgármester
2. Gárgyán István helyettesítő jegyző – általa az osztályvezetők
3. Németh Attila ügyvezető
4. Dr. Czabay Ilona könyvvizsgáló
5. Felügyelő Bizottság
6. Irattár

XVII. Napirendi pont
Beszámoló az ÁSOTT-TELSZO Kht I. félévi gazdálkodásáról
Előadó: Németh Attila ügyvezető
(Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 26. számú melléklete tartalmazza)
Petró Ferenc polgármester: Átadja a szót a napirendi pont előadójának Németh Attila
ügyvezetőnek.
Németh Attila ügyvezető: A kiadott anyag részletes, várja a felmerülő kérdéseket és hozzászólásokat.
Petró Ferenc polgármester: A Település-, Vállalkozásfejlesztési és Mezőgazdasági Bizottság és a Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság és az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, felkéri az elnököket, ismertessék a meghozott bizottsági véleményeket.
Babarczi Antal TVMB elnöke: A Bizottság az írásbeli előterjesztésben foglaltakkal
egyetért .
A Bizottság a határozati javaslat 2.) pontját az alábbiak szerint javasolja módosítani:
„ A Képviselő-testület utasítja a polgármestert és az ÁSOTT-TELSZO Kht.
ügyvezetőjét, hogy a Gazdasági Társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény
2007. szeptember 1-jétől hatályos módosítása értelmében a tőkeleszállítást,
és az átalakuláshoz szükséges további intézkedéseket tegyék meg. ”
A Bizottság a módosító javaslattal együtt e l f o g a d j a az írásbeli előterjesztést és alkalmasnak tartja arra, hogy azt a Képviselő-testület m e g v i t a s s a és elfogadja.

Polner Frigyesné PTB elnök: A Bizottság az írásbeli előterjesztésben foglaltakkal egyetért .
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A Bizottság a határozati javaslat 2.) pontját az alábbiak szerint javasolja módosítani:
„ A Képviselő-testület utasítja a polgármestert és az ÁSOTT-TELSZO Kht.
ügyvezetőjét, hogy a Gazdasági Társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény
2007. szeptember 1-jétől hatályos módosítása értelmében a tőkeleszállítást,
és az átalakuláshoz szükséges további intézkedéseket tegyék meg. ”
A Bizottság a módosító javaslattal együtt e l f o g a d j a az írásbeli előterjesztést és alkalmasnak tartja arra, hogy azt a Képviselő-testület m e g v i t a s s a és elfogadja.

Pőcze Levente ÜB elnök: A Bizottság az írásbeli előterjesztésben foglaltakkal egyetért .
A Bizottság a határozati javaslat 2.) pontját az alábbiak szerint javasolja módosítani:
„ A Képviselő-testület utasítja a polgármestert és az ÁSOTT-TELSZO Kht.
ügyvezetőjét, hogy a Gazdasági Társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény
2007. szeptember 1-jétől hatályos módosítása értelmében a tőkeleszállítást,
és az átalakuláshoz szükséges további intézkedéseket tegyék meg. ”
A Bizottság a módosító javaslattal együtt e l f o g a d j a az írásbeli előterjesztést és alkalmasnak tartja arra, hogy azt a Képviselő-testület m e g v i t a s s a és elfogadja.
Kérdés, hozzászólás:
Petró Ferenc polgármester: Az elmúlt időszak tapasztalatai alapján meg kell vizsgálni,
hogy esetleg úgymond profilváltással jobb eredményeket el tudunk e érni. A törvény kötelezi a kht-kat az átalakulásra, és megengedi a tőkeleszállítást is, de ennek feltétele, hogy
nem lehet veszteséges a gazdálkodása.
Egyeztetés alapján Dr. Czabay Ilona könyvvizsgáló is felhívta a figyelmet az állandóan
meglévő veszteségre. Abban az esetben, ha a 2007. év mérlegeredménye is veszteséges
lesz, akkor az önkormányzat felé a megszüntetésre kell javaslatot tennie.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Petró Ferenc polgármester szavazásra bocsátja
a határozati javaslat 2.) pontjának alábbi módosítását:
„ A Képviselő-testület utasítja a polgármestert és az ÁSOTT-TELSZO Kht.
ügyvezetőjét, hogy a Gazdasági Társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény
2007. szeptember 1-jétől hatályos módosítása értelmében a tőkeleszállítást,
és az átalakuláshoz szükséges további intézkedéseket tegyék meg. ”
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal a módosító indítványt elfogadta.
Petró Ferenc polgármester szavazásra az előzőekben elfogadott módosítással együtt szavazásra bocsátja az előterjesztés elfogadását.
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal az előterjesztésben foglaltakat elfogadta és meghozta az alábbi határozatát:
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135/2007.(IX.21.) KT határozat
Tárgy: Beszámoló az ÁSOTT-TELSZO Kht. I. félévi gazdálkodásáról
Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban Képviselő-testület)
megtárgyalta Németh Attila ügyvezető előterjesztésében az ÁSOTT-TELSZO Kht. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót, melyről a következők szerint határoz
1.) A Képviselő-testület az ÁSOTT-TELSZO Kht. ügyvezetője által elkészített beszámolót e l f o g a d j a .
2.) A Képviselő-testület u t a s í t j a a polgármestert és az ÁSOTT-TELSZO Kht.
ügyvezetőjét, hogy a Gazdasági Társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény
2007. szeptember 1-jétől hatályos módosítása értelmében a t ő k e l e s z á l l í t á s t , és az á t a l a k u l á s h o z s z ü k s é g e s t o v á b b i i n t é z k e d é s e k e t tegyék meg.
Határidő: azonnal
Felelős: Petró Ferenc polgármester
Németh Attila ügyvezető
Határozatról értesül:
1. Petró Ferenc polgármester
2. Gárgyán István helyettesítő jegyző – általa az osztályvezetők
3. Németh Attila ügyvezető
4. Dr. Czabay Ilona könyvvizsgáló
5. Felügyelő Bizottság
6. Irattár

XVIII. Napirendi pont
Az ÁSOTT-TELSZO Kht. intézkedési tervének végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadása
Előadó: Németh Attila ügyvezető
(Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 27. számú melléklete tartalmazza)
Petró Ferenc polgármester: Átadja a szót a napirendi pont előadójának Németh Attila
ügyvezetőnek.
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Németh Attila ügyvezető: Az ÁSOTT-TELSZO Kht. gazdasági és pénzügyi stabilitásának
megteremtéséhez intézkedési terv kidolgozását kérte a Képviselő-testület, amelyet a
69/2007.(V.22.) számú KT. határozatban elfogadott. A határozat alapján az ügyvezetőnek
beszámolási kötelezettsége van az intézkedési terv végrehajtásáról és annak eredményéről
a soron következő testületi ülésen. Ezen kötelezettségemnek eleget téve készítettem el a
beszámolót.
A feltárt hiányosságok pótlásra kerültek. A társaság működése kapcsán a lehetőségek és
sajátos körülmények figyelembevételével törekedtünk a legjobb és hatékonyabb gazdálkodást folytatni.
Mint minden gazdasági tevékenységnek a Kht. működésének az alapja is a megfelelő bevételi forrás megteremtése, folyamatos és gazdaságos vállalkozási tevékenység végzése. A
2007-es év sajnos nagyon nehezen és rosszul indult, mivel a pályázati lehetőségek jelentősen lecsökkentek, illetve a kedvező téli időjárás miatt sok 2007. tavaszára tervezett beruházás korábban elkészült, így az évelején szinte lehetetlen volt jelentősebb vállalkozási tevékenység megnyerése.
Az év közepétől több nagyobb vállalási összegű beruházást sikerült megnyernünk polgármester Úr közben járásának is köszönhetően.
Jelenleg is több vállalkozási tevékenységet végzünk párhuzamosan, és bizakodó vagyok a
következő időszak vonatkozásában is, mivel több területen komoly és előrehaladott tárgyalásaink vannak, amelyek már a jövő évi feladatainkat is jelentősen meghatározzák.
Az intézkedési terv végrehajtásáról a tervben szereplő pontok alapján külön-külön is részletes beszámoló került kiadásra.
Petró Ferenc polgármester: A Település-, Vállalkozásfejlesztési és Mezőgazdasági Bizottság és a Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság és az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, felkéri az elnököket, ismertessék a meghozott bizottsági véleményeket.
Babarczi Antal TVMB elnöke: A Bizottság egyetért az írásbeli előterjesztésben foglaltakkal, és alkalmasnak tartja, hogy azt a Képviselő-testület megvitassa, és e l f o gadja.
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.
Pőcze Levente ÜB elnök: 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 .
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Petró Ferenc polgármester szavazásra bocsátja az
előterjesztés elfogadását.
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal az előterjesztésben foglaltakat elfogadta és meghozta az alábbi határozatát:
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136/2007.(IX.21.) KT határozat
Tárgy: Az ÁSOTT-TELSZO Kht. intézkedési tervének végrehajtásáról szóló beszámoló
elfogadása
Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban Képviselő-testület)
megtárgyalta Németh Attila ügyvezető előterjesztésében az ÁSOTT-TELSZO Kht. intézkedési tervének végrehajtásáról szóló beszámolót, melyről a következők szerint határoz:
1.) A Képviselő-testület az ÁSOTT-TELSZO Kht. ügyvezetője által elkészített
intézkedési terv végrehajtásáról szóló beszámolót e l f o g a d j a .
2.) A Képviselő-testület f e l h í v j a az ügyvezető figyelmét az intézkedési
tervben foglaltak fokozott ellenőrzésére és végrehajtására.
Határidő: azonnal
Felelős: Petró Ferenc polgármester
Németh Attila ügyvezető
Határozatról értesül:
1. Petró Ferenc polgármester
2. Gárgyán István helyettesítő jegyző – általa az osztályvezetők
3. Németh Attila ügyvezető
4. Dr. Czabay Ilona könyvvizsgáló
5. Felügyelő Bizottság
6. Irattár

XIX. Napirendi pont
Ruzsai Köztestületi Tűzoltóság beszámolója
Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 28. számú melléklete tartalmazza)
Petró Ferenc polgármester köszöni a Tóth Zsolt parancsnokot, és átadja a szót a beszámolóban leírtak ismertetésére.
Tóth Zsolt parancsnok: A tűzoltóság hatékony munkájának biztosításához elengedhetetlen
a megfelelő és korszerű felszereltség biztosítása, valamint a tűzoltók szakmai felkészültségének és képzésének biztosítása is. Mivel ennek igen komoly anyagi vonzata van, ezért pályázati támogatásokkal is próbálják a feltételek megteremtését biztosítani.
Petró Ferenc polgármester: A Település-, Vállalkozásfejlesztési és Mezőgazdasági Bizott-
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ság megtárgyalta az előterjesztést, felkéri az elnököt, ismertesse a meghozott bizottsági véleményt.
Babarczi Antal bizottsági elnök: A Bizottság az írásbeli előterjesztésben foglaltakkal
egyetért és alkalmasnak tartja, hogy azt a Képviselő-testület megvitassa, és elfogadja.
Kérdések, hozzászólások:
Petró Ferenc polgármester: Szükségesnek tartja az elkövetkező időszakra vonatkozóan,
hogy önkormányzati szinten elemezze és tárgyalja meg a négy település önkormányzata a
szervezet további működését, hiszen a tapasztalat azt mutatja, hogy szüksége van a tűzoltóságnak pénzügyi támogatásra, és ez már az alapításkor meglévő helyzettől eltérő feltételt
jelent a társult önkormányzatok számára.
Érkezett egy kérelem, amely alapján a megépült torony kiadásait felosztották a települések
között, viszont a szervezet alapításakor Ruzsa csak a pályázati források önerejét kérte tőlünk. Ezért is kell átgondolni a továbbiakra vonatkozó működtetést, hiszen a tűzoltóságra
szükség van, de megváltoztak az alapításkor rögzített feltételek. Figyelembe kell venni,
hogy az ásotthalmi tűzoltóság kiadásait is biztosítanunk szükséges.
Javasolja a határozatot az alábbi mondattal kiegészíteni:
„A Képviselő-testület kezdeményezi, hogy a Köztestület a működtetéshez szükséges forrásokat vizsgálja felül.”
Megköszöni az eddigi munkát, mellyel kiegészítették és segítették az ásotthalmi veszélyhelyzetek megszüntetését.
Pőcze Levente képviselő: Valóban hatékony és szükséges munkát végeztek az elmúlt időszakban, ezért köszönettel tartozunk. A tűzesetek nagy részében azonban a kapcsolattartás
nem volt zökkenőmentes, a rádiókapcsolatot javítani kell, figyelembe ajánlja, hogy a most
átalakulóban lévő rendvédelmi szervektől esetleg lehetne eszközöket igényelni.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Petró Ferenc polgármester szavazásra bocsátja
az elhangzott kiegészítő javaslatot.
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal a kiegészítő javaslatot elfogadta.
Petró Ferenc polgármester szavazásra bocsátja az előzőekben elfogadott kiegészítéssel
együtt előterjesztésben foglaltak elfogadását.
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal az előterjesztésben foglaltakat elfogadta és meghozta az alábbi határozatát:
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137/2007.(IX.21.) KT határozat
Tárgy: Ruzsai Köztestületi Tűzoltóság beszámolója
Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselőtestület) megtárgyalta Petró Ferenc tárgyi előterjesztését, és a következő határozatot hozza:
1.) A Képviselő-testület m e g k ö s z ö n i a Ruzsai Köztestületi Tűzoltóság munkáját,
és az általuk készített beszámolót e l f o g a d j a .
2.) A Képviselő-testület k e z d e m é n y e z i , hogy a Köztestület a működtetéshez
szükséges forrásokat vizsgálja felül.
3.) A Képviselő-testület m e g b í z z a a polgármestert és a helyettesítő jegyzőt, hogy a
beszámoló elfogadásáról értesítse a Ruzsai Köztestület Tűzoltóságát.
Határidő: azonnal
Felelős: Petró Ferenc polgármester
Gárgyán István helyettesítő jegyző
A Képviselő-testület a határozat végrehajtásáról nem kér jelentést.
Határozatról értesül:
1. Petró Ferenc polgármester
2. Gárgyán István helyettesítő jegyző, általa az osztályvezetők
3. Ruzsai Köztestületi Tűzoltóság
4. Irattár

XX.

Napirendi pont

Jelentés a helyi vállalkozások helyzetéről
Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 29. számú melléklete tartalmazza)

Petró Ferenc polgármester: A Település-, Vállalkozásfejlesztési és Mezőgazdasági Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, felkéri az elnököt, ismertese a meghozott bizottsági véleményeket.
Babarczi Antal TVMB elnöke: A Bizottság egyetért az írásbeli előterjesztésben foglaltakkal, és alkalmasnak tartja, 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 a jelentésben foglaltak elfogadását.
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal az előterjesztésben foglaltakat elfogadta és meghozta az alábbi határozatát:
138/2007.(IX.21.) KT. Határozat
Tárgy: A helyi vállalkozások helyzetéről szóló jelentés
Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselőtestület) megtárgyalta a helyi vállalkozások helyzetéről készült jelentést és a következő határozatot hozza:
1 . ) Ásotthalom Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ásotthalom a helyi vállalkozások helyzetéről szóló jelentést t u d o m á s u l v e s z i .
Határidő: azonnal
Felelős: Petró Ferenc polgármester
Gárgyán István helyettesítő jegyző
A Képviselő-testület a határozat végrehajtásáról nem kér jelentést.
Határozatról értesül:
1. Petró Ferenc polgármester
2. Gárgyán István helyettesítő jegyző - általa az osztályvezetők
3. Dobák Sándor tanácsnok
4. Babarczi Antal TVMB elnök
5. Irattár

XXI. Napirendi pont
Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár Alapító Okiratának módosítása
Előadó: Gárgyán István helyettesítő jegyző
(Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 30. számú melléklete tartalmazza)
Petró Ferenc polgármester: Átadja a szót Gárgyán István helyettesítő jegyzőnek, a napi-
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rendi pont előadójának.
Gárgyán István helyettesítő jegyző: Az Alapító Okirat aktualizálása történik meg a módosítással.
Petró Ferenc polgármester: Az Oktatási, Művelődési és Egészségügyi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, felkéri az elnököt, ismertese a meghozott bizottsági véleményt.
Tóth István OMEB elnöke: 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 .
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Petró Ferenc polgármester szavazásra bocsátja a
szakmai program jóváhagyásának elfogadását.
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal az előterjesztésben foglaltakat elfogadta és meghozta az alábbi határozatát:
139/2007. (IX. 21.) KT határozat
Tárgy: Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár Alapító Okiratának módosítása
H a t á r o z a t
Ásotthalom Község Önkormányzat Képviselőtestülete (továbbiakban: Képviselő-testület)
megtárgyalta Gárgyán István helyettesítő jegyző tárgyi előterjesztését és a következő határozatot hozza:
1.) A Képviselő-testület a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár 58/2000.
számú határozattal jóváhagyott Alapító Okiratának 3. pontját az alábbiakra
módosítja:
„3. Az intézmény alaptevékenysége:
A kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és közművelődésről szóló 1997. évi CXL. Törvény 64. § és 76.§ban meghatározott ellátásával összefüggő települési könyvtári ellátás és a helyi
közművelődés biztosításával összefüggő tevékenység.
a)
- Az intézmény szakmai szempontból meghatározó alaptevékenységének, a KSH
által kiadott gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendje szerinti besorolása:
−
−

92.32. Művészeti kiegészítő tevékenység
92.34. Máshova nem sorolható egyéb szórakoztatás
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−

92.51. Könyvtári, levéltári tevékenység

- Az intézmény szakmai szempontból meghatározott alaptevékenységének szakfeladat rend szerinti szakfeladat száma és megnevezése:
−
−
−

92181-5 Művelődési központok, házak tevékenysége
92312-7 Közművelődési könyvtári tevékenység
92601-8 Máshová nem sorolt kulturális tevékenység

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

22.13. Időszaki kiadvány kiadása
52.50 Használtcikk-kiskereskedelem
64.20 Távközlés
70.20 Ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
71.40 Fogyasztási cikk kölcsönzése
74.40 Hirdetés
92.40 Hírügynökségi tevékenység

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

92181-5 Művelődési központok, házak tevékenysége
92192-5 Egyéb szórakoztatási és kulturális tevékenység”

2.) A Képviselő-testület a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár 58/2000.
számú határozattal jóváhagyott Alapító Okiratának 10. pontját az alábbiakra
módosítja:
„10. A feladatellátást szolgáló vagyon és a vagyon feletti rendelkezési jogosultság:
Az Önkormányzat tulajdonában lévő, a törzsvagyonba sorolt és a költségvetési
szerv könyvviteli nyilvántartásában rögzített ingó- és ingatlanvagyon a feladatellátást szolgáló vagyon. A vagyon feletti rendelkezési jogosultságot Ásotthalom
Község Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzati vagyonáról és
a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 19/2007.(VI.27.) KT rendelete és költségvetési rendelete, valamint a hatályos jogszabályi előírások határozzák meg.”
3.) A Képviselő-testület m e g b í z z a a jegyzőt, hogy intézkedjen az 1.) és 2.)
pontban foglalt változások Alapító Okiraton történő átvezetéséről, valamint a
testületi döntés alapján kiegészített Alapító Okiratot küldje meg a Magyar Államkincstár MÁK Dél-alföldi Regionális Igazgatóságára.
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Határidő:
Felelős:

azonnal
Gárgyán István helyettesítő jegyző

Határozatról értesül:
1. Petró Ferenc polgármester
2. Gárgyán István helyettesítő jegyző - általa az osztályvezetők
3. Kovács-Tanács Istvánné igazgató
4. MÁK Dél-alföldi Regionális Igazgatósága
5. Irattár

XXII. Napirendi pont
Az Önkormányzat Gazdasági és Munkaprogram időbeosztással meghatározott tervezetének elfogadása
Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 31. számú melléklete tartalmazza)
Petró Ferenc polgármester: Nagyon nehéz helyzetet teremt a jelenlegi pályázati rendszer
az önkormányzat számára, hiszen az elszámolások ütemezése gyakran húzódik el, az önkormányzatoknak kell költségvetésükből megelőlegezni a kifizetéseket. Folyamatosan figyelünk minden pályázati kiírást, minden olyan lehetőséget, amellyel fejlesztésekhez és
beruházásokhoz tudunk támogatást elnyerni.
Petró Ferenc polgármester: Az előterjesztést minden Bizottság megtárgyalta, felkéri az
elnököket, ismertessék a meghozott bizottsági véleményeket.
Tóth István OMEB elnöke: 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 elnöke: A Bizottság egyetért az írásbeli előterjesztésben foglaltakkal, és alkalmasnak tartja, hogy azt a Képviselő-testület megvitassa, és e l f o gadja.
Babarczi Antal TVMB elnöke: A Bizottság egyetért az írásbeli előterjesztésben foglaltakkal, és alkalmasnak tartja, hogy azt a Képviselő-testület megvitassa, és e l f o gadja.
Dr. Sümegi Sándor SZISB elnöke: A Bizottság egyetért az írásbeli előterjesztésben foglaltakkal, és alkalmasnak tartja, hogy azt a Képviselő-testület megvitassa, és e l f o gadja.
Pőcze Levente ÜB elnöke: 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 .
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Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Petró Ferenc polgármester szavazásra bocsátja a
szakmai program jóváhagyásának elfogadását.
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal az előterjesztésben foglaltakat elfogadta és meghozta az alábbi határozatát:

140/ 2007. (IX.21.) KT határozat
Tárgy: Az Önkormányzat Gazdasági és Munkaprogram időbeosztással meghatározott ter
vezetének elfogadása
Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület)
megtárgyalta Petró Ferenc tárgyi előterjesztését és a következő határozatot hozza:
1.) A Képviselő-testület e l f o g a d j a a gazdasági és munkaprogramban megjelölt
időpontokat, és t ö r e k s z i k a r r a , hogy azok a lehetőségek alapján prioritás
szerint valósuljanak meg.
2.) A Képviselő- testület m e g b í z z a a polgármestert, a jegyzőt és a gazdasági osztályvezetőt, hogy mindent tegyenek meg a szükséges források megszerzéséért, és
minél több pályázatot n y ú j t s a n a k b e és nyerjenek meg.
3.) A Képviselő-testület u t a s í t j a a polgármestert, hogy évente egyszer számoljon
be a gazdasági és munka program időszakos megvalósulásáról és a pályázatok
eredményességéről.
Határidő:
Felelős:

folyamatos
Petró Ferenc polgármester
Gárgyán István helyettesítő jegyző
Pipicz Anita gazdasági vezető

Határozatról értesül:
1. Petró Ferenc polgármester
2. Gárgyán István helyettesítő jegyző általa az osztályvezetők
3. Irattár
XXIII. Napirendi pont
Jegyzői állás betöltésére pályázat kiírása
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Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 32. számú melléklete tartalmazza)
Petró Ferenc polgármester: 2008. január 16. napjától megüresedő jegyzői álláshelyre pályázatot kell kiírni, amelyet a Belügyi Közlönyben meg kell jelentetni.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy szíveskedjék megvitatni az előterjesztést és az
annak mellékletét képező pályázati kiírást, és szíveskedjék jóváhagyni azt határozatban.
Petró Ferenc polgármester: Az előterjesztést az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta, felkéri
az elnököt, ismertesse a meghozott bizottsági véleményt.
Pőcze Levente ÜB elnöke: A Bizottság egyetért az írásbeli előterjesztésben foglaltak
A Bizottság a határozat mellékletét képező pályázati kiírás feltételeit az alábbiak szerint
javasolja kiegészíteni:
„ – állam- és jogtudományi doktori, vagy igazgatásszervezői, vagy okleveles
közigazgatási menedzser végzettség, ”
A Bizottság a kiegészítő javaslattal együtt e l f o g a d j a az írásbeli előterjesztést és alkalmasnak tartja arra, hogy azt a Képviselő-testület m e g v i t a s s a és elfogadja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Petró Ferenc polgármester szavazásra bocsátja a Bizottság mellékletre vonatkozó fenti kiegészítő javaslatát.
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal elfogadta a kiegészítő javaslatot.
Petró Ferenc polgármester szavazásra bocsátja az előzőekben elfogadott kiegészítéssel
együtt az előterjesztésben foglaltak elfogadását.
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal az előterjesztésben foglaltakat elfogadta és meghozta az alábbi határozatát:
141/2007.(IX.21.) KT határozat
Tárgy: Jegyzői állásra pályázat kiírása
Határozat
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 ú g y d ö n t , hogy a 2008. január 16. napjától megüresedő jegyzői álláshelyre p á l y á z a t o t í r k i , a határozat mellékletét képező
pályázati kiírás feltételei szerint.
2.) A Képviselő-testület m e g b í z z a a polgármestert a pályázati kiírás k ö z z é t é t e l é v e l kapcsolatos intézkedések megtételével.
Határidő: azonnal
Felelős: Petró Ferenc polgármester
Határozatról értesül:
1. Petró Ferenc polgármester
2. Gárgyán István helyettesítő jegyző - általa az osztályvezetők
3. Belügyi Közlöny Szerkesztősége
4. Irattár
A határozat mellékletét képező módosított pályázati kiírást a jegyzőkönyv 33. számú melléklete tartalmazza)

XXIV. Napirendi pont
Az Ásotthalom-ért Közalapítvány Alapító Okiratának módosítása
Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 34. számú melléklete tartalmazza)
Petró Ferenc polgármester: A módosítást megelőzte az ügyésszel folytatott egyeztetés, és
ezért szükséges módosítás a közalapítvány működtetéséhez.
Petró Ferenc polgármester: Az Oktatási, Művelődési és Egészségügyi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, felkéri az elnököt, ismertese a meghozott bizottsági véleményt.
Tóth István OMEB elnöke: 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 .
Kérdés, hozzászólás:
Babarczi Antal képviselő: A módosításban olvasható, hogy a Felügyelő Bizottság csak a
tagok hiánytalan megjelenése esetén hozhat döntéseket. Ezt véleménye szerint nem célszerű így meghatározni, hiszen például tartós betegség esetén a döntéshozatal veszélybe kerül.
Petró Ferenc polgármester: Az ügyészség részéről ez volt az ajánlott módosítás.
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További kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Petró Ferenc polgármester szavazásra bocsátja a módosítás jóváhagyását.
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal az előterjesztésben foglaltakat elfogadta és meghozta az alábbi határozatát:
142/2007.(IX.21.) KT határozat
Tárgy: Az Ásotthalom-ért Közalapítvány Alapító Okiratának módosítása
Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselőtestület) megtárgyalta a tárgyi előterjesztést az Ásotthalom-ért Közalapítvány Alapító Okiratának módosításáról és a következő határozatot hozza:
1.) A Képviselő-testület az Ásotthalom-ért Közalapítvány 13. pontját az alábbiakkal egészíti ki:
„Az Alapítványt a Kuratórium elnöke képviseli.”
2.) A Képviselő-testület az Ásotthalom-ért Közalapítvány 15. vegyes rendelkezések
pontját az alábbiakra módosítja:
„ 15.-/ Vegyes Rendelkezések:
- A bíróság a Közalapítványt az alapító kérelmére nem peres eljárásban
megszüntetheti, ha a közfeladat iránti szükséglet megszűnt vagy a közfeladat ellátásának biztosítása más módon, illetőleg más szervezeti keretben
hatékonyabban megvalósítható. A Közalapítvány megszűnése esetén a
közalapítvány vagyona – a hitelezők kielégítése után – az alapítót illeti
meg, aki köteles azt a megszűnt közalapítvány céljaihoz hasonló célra fordítani és erről a nyilvánosságot megfelelően tájékoztatni.
- A Kezelő Szerv (Kuratórium) ellenőrzésére az Alapító Felügyelő Bizottságot hoz létre (határozatlan időre), melynek tagjai:
Pőcze Levente (elnök) 6783 Ásotthalom, Kossuth u. 21.
Barsiné Samu Andrea (tag) 6783 Ásotthalom, Erdő u. 20.
Bálint Szilveszter (tag) 6783 Ásotthalom, Felszabadulás u. 49. lakosok.
A Felügyelő Bizottság ügyrendje:
- A Felügyelő Bizottság az Alapítvány gazdálkodási tevékenységének szabályszerűségét jogosult ellenőrizni. Megállapításait az alapítóval írásban
közli.
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- Ellenőrzi az Alapítvány ügymenetét a hatályos jogszabályok, az Alapító
Okirat és a Kuratóriumi határozatok alapján. Amennyiben jogellenességet tapasztal, jelenti a Kuratóriumnak.
- Folyamatosan informálódik a Kuratórium által hozott határozatok teljesítéséről.
- Megvizsgálja a Közhasznú jelentést, erről a Kuratóriumnak jelentést
tesz.
- Feladata ellátása során joga van az Alapítvány irataiba betekinteni.
- A Felügyelő Bizottság tagjai díjazásban nem részesülnek, költségtérítésre nem jogosultak.
- Az Alapító a felügyelő Bizottság észrevételeivel a következő testületi ülésen foglalkozik. A Felügyelő Bizottság évente legalább egy alkalommal köteles ülésezni.
- A Felügyelő Bizottságot az elnök hívja össze, a napirendi pontok megjelölésével. A meghívásait az ülés előtt legalább nyolc nappal megküldi.
Sürgős esetben telefonon is összehívható a Felügyelő Bizottság.
- Az elnök akadályoztatása esetén a Bizottság bármely tagja jogosult a tanácskozást összehívni.
- Az ülésen a tagokon kívül tárgyalási joggal meghívandó: a Kuratórium
elnöke, és mindazok, akiknek jelenlétük a napirendhez szükséges.
- A Felügyelő Bizottság üléséről jegyzőkönyv készül, mely tartalmazza a
jelenlevők nevét, az ülés helyét, idejét, a napirendet, a határozatokat, a
szavazás eredményét. Az esetleges különvéleményt, tiltakozást jegyzőkönyvezni kell, vagy írásban a jegyzőkönyvhöz kell mellékelni.
- A határozatokat évenként sorszámmal kell ellátni és nyilvántartani.
Iratkezelés az Alapítvány székhelyén, a Kuratórium irataival együtt (de
tőle elkülönítve) történik.
A Felügyelő Bizottság csak a tagok hiánytalan megjelenése esetén határozatképes és döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza.
- A Közalapítványnak nyújtott adomány a Közalapítvány részéről nyújtott
ellenszolgáltatáshoz nem köthető, az ilyen adományokat a Közalapítvány
nem fogadhatja el, illetve az adományokért ellenszolgáltatásokat nem
nyújthat. „
3.) A Képviselő-testület m e g b í z z a a polgármestert, hogy intézkedjen az 1.) és 2.) pontban foglalt változások Alapító Okiraton történő átvezetéséről, valamint a testületi döntés alapján kiegészített Alapító Okiratot küldje meg a Csongrád Megyei Bíróságra.
Határidő: azonnal
Felelős: Petró Ferenc polgármester
Határozatról értesül:
1. Petró Ferenc polgármester
2. Gárgyán István helyettesítő jegyző- általa az osztályvezetők
3. Csongrád Megyei Bíróság
4. Ásotthalomért Alapítvány
5. Irattár

45

XXV. Napirendi pont
Labdarúgópálya térítésmentes használatának engedélyezése a tartalék futballcsapat
számára
Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 35. számú melléklete tartalmazza)
Petró Ferenc polgármester: A Szociális, Ifjúsági és Sport Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, felkéri az elnököt, ismertese a meghozott bizottsági véleményt.
Dr. Sümegi Sándor SZISB elnöke: A Bizottság egyetért az írásbeli előterjesztésben foglaltakkal, és alkalmasnak tartja, 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:
143/2007.(IX.21.) KT határozat
Tárgy: Labdarúgópálya térítésmentes használatának engedélyezése a tartalék futballcsapat számára
Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselőtestület) megtárgyalta Petró Ferenc polgármester tárgyi előterjesztését és a következő határozatot hozza:
1.) A Képviselő-testület a tartalék futballcsapat kérelmének helyt ad és részükre
2 0 0 8 . j ú l i u s 1 - i g t é r í t é s m e n t e s e n b i z t o s í t j a az Ásotthalmi Szabadidő Központ labdarúgópályájának használatát.
2.) A Képviselő-testület m e g b í z z a a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: Petró Ferenc polgármester
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Határozatról értesül:
1. Petró Ferenc polgármester
2. Gárgyán István helyettesítő jegyző – általa az osztályvezetők
3. Börcsök Zoltán kérelmező
4. Erdélyi Antal az Ásotthalmi Tömegsport Egyesület Elnöke
5. Dr. Hadfiné Böjthe Gabriella intézményvezető
6. Irattár

XXVI. Napirendi pont
A Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása
Előadó: Gárgyán István helyettesítő jegyző
(Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 36. számú melléklete tartalmazza)
Petró Ferenc polgármester: Átadja a szót Gárgyán István helyettesítő jegyzőnek, a napirendi pont előadójának.
Gárgyán István helyettesítő jegyző: A Képviselő-testület a 112/2007.(VIII.03.) KT határozatban jóváhagyta a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítását, azonban az
Alapító Okirat újabb módosítása szükséges, mivel Ásotthalom Község Önkormányzata
felvállalta a Családi Napközi működtetését. Ezzel a Hivatal szakmai szempontból meghatározott alaptevékenységének szakfeladat rend szerinti szakfeladat száma „85322-2”
számmal, és „Családi napközi, nappali felügyelet” megnevezéssel egészül ki. Ezen a szakfeladaton kell elszámolni a családi napköziben elhelyezett és a nappali felügyeletben részesülő gyermekek ellátásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Petró Ferenc polgármester szavazásra bocsátja a az
előterjesztésben foglaltak elfogadását.
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal az előterjesztésben foglaltakat elfogadta és meghozta az alábbi határozatát:
144/2007. (IX. 21.) KT határozat
Tárgy: A Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása
Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzat Képviselőtestülete (továbbiakban: Képviselő-testület)
megtárgyalta a Polgármesteri Hivatal Alapító Okirat módosítására vonatkozó tárgyi előterjesztést és a következő határozatot hozza:
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1) A Képviselő-testület ú g y d ö n t , hogy a Polgármesteri Hivatal 58/2000. számú
határozattal jóváhagyott Alapító Okiratának 3. pontjában a Hivatalnak szakmai
szempontból meghatározott alaptevékenységének szakfeladat rend szerinti szakfeladat száma és megnevezése az alábbiakkal e g é s z ü l k i :
85322-2

Családi napközi, nappali felügyelet

2) A Képviselő-testület m e g b í z z a a jegyzőt, hogy intézkedjen az 1.) pontban foglalt változások Alapító Okiraton történő átvezetéséről, valamint a testületi döntés
alapján kiegészített alapító okiratot küldje meg a Magyar Államkincstár DélAlföldi Regionális Igazgatóságának.
Határidő: azonnal
Felelős: Gárgyán István helyettesítő jegyző
Határozatról értesül:
1. Petró Ferenc polgármester
2. Gárgyán István helyettesítő jegyző - általa az osztályvezetők
3. MÁK Dél-Alföldi Regionális Igazgatóság
4. Dombóvári Artúrné egyéni vállalkozó
5. Irattár
XXVII. Napirendi pont
Kissori közvilágítás bővítése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 37. számú melléklete tartalmazza)
Petró Ferenc polgármester: A közvilágítás korszerűsítésére, bővítésére, a lakossági kéréseket megvizsgálva kissori szakaszon kerül sor az elkövetkező időszakban. Összesen 6
lámpatest elhelyezését vállalták, és a volt Bokor őrsnél - a buszvárónál lesz egy lámpa felszerelve. A költségek az előzetes árajánlat alapján 1.241.102,- Ft + ÁFA összeget jelentenének, de ezt csak a jövő év első negyedévében tudná az Önkormányzat kifizetni. Javasolja
az előterjesztésben foglaltak elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Petró Ferenc polgármester szavazásra bocsátja a
közvilágítás bővítésére vonatkozó előterjesztés elfogadását.
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal az előterjesztésben foglaltakat elfogadta és meghozta az alábbi határozatát:
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145/2007.(IX.21.) KT határozat
Tárgy: Kissori közvilágítás bővítése
Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselőtestület) megtárgyalta Petró Ferenc polgármester tárgyi előterjesztését és a következő határozatot hozza:
1.) A Képviselő-testület e g y e t é r t a kissori közvilágítás bővítésével.
2.) A Képviselő-testület m e g b í z z a a polgármestert, hogy a munka elvégzésére vonatkozó szerződés megkötéséhez szükséges intézkedések tegye meg, a vállalt
1.241.102 HUF + ÁFA összegben és 2008. I. negyedéves fizetési határidő kikötésével.
3.) A Képviselő-testület m e g b í z z a a helyettesítő jegyzőt, hogy a 2008. évi költségvetési rendeletben a saját forrás biztosítására vonatkozó intézkedést tegye meg.
Határidő: azonnal
Felelős: Petró Ferenc polgármester
Határozatról értesül:
1. Petró Ferenc polgármester
2. Gárgyán István helyettesítő jegyző – általa osztályvezetők
3. Főszer Electric Zrt. - Szeged
4. Irattár
XXVIII. Napirendi pont
Ruzsai Kerékpárverseny támogatása
Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 38. számú melléklete tartalmazza)
Petró Ferenc polgármester: Sánta Gizella Polgármester Asszony Kerékpárverseny támogatására vonatkozó kérelemmel fordult a Testület felé.
A hagyományok alapján idén október 6-án 13. alkalommal ismét megrendezésre kerül
Ruzsán a minden korosztályt megmozgató kerékpárverseny, több kategóriában. Az első három helyezett értékes díjazásban részesül, valamint a különböző települések között kerékpárt sorsolnak ki. A rúzsai Önkormányzat támogatást szeretne kérni Ásotthalom Község
Önkormányzatától az ajándéktárgyak megvásárlásához 50.000 Ft körüli összeg értékében.
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Javaslom, támogassa a Testület a kérelmet.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Petró Ferenc polgármester szavazásra bocsátja a támogatási kérelem elfogadását.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal 2 fő tartózkodása mellett az előterjesztésben foglaltakat elfogadta és meghozta az alábbi határozatát:
146/2007.(IX.21.) KT határozat
Tárgy: Ruzsai Kerékpárverseny támogatása

Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselőtestület) megtárgyalta Petró Ferenc polgármester tárgyi előterjesztését és a következő határozatot hozza:
1.) A Képviselő-testület ú g y d ö n t , hogy a támogatási kérelmet elfogadja és a
verseny megrendezését 50.000 Ft-tal támogatja.
2.) A Képviselő –testület megbízza a helyettesítő jegyzőt a szükséges intézkedések
megtételére.
Határidő: 2007. szeptember 21.
Felelős: Petró Ferenc polgármester
Gárgyán István helyettesítő jegyző
Határozatról értesül:
1. Petró Ferenc polgármester
2. Gárgyán István helyettesítő jegyző – általa az osztályvezetők
3. Sánta Gizella polgármester – Ruzsa Alkotmány tér 2.
4. Irattár

XXIX. Napirendi pont
Egyebek
Petró Ferenc polgármester: A közlekedéssel kapcsolatban tájékoztatásul elmondja, hogy
Tisza Volán forgalomszervezési vezetőjével, Kónya Szilveszterrel folytatott egyeztetés
alapján felülvizsgálatra kerültek a lakossági kérelmek. Az 5033 Szeged – Mórahalom –
Kissor – Ásotthalom vonalon kért Rívó iskoláig kért járatot nem tudják biztosítani, viszont
a 663. sz és a 668. sz. járatot kísérleti jelleggel visszaállítják – az utasszám alakulását fi-
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gyelemmel kísérve - , valamint a Fatima házhoz kért járat biztosításától sem zárkóznak el,
de ehhez az Önkormányzatnak hatósági hozzájárulást, engedélyt kell beszereznie.
(Írásos mellékletet a jegyzőkönyv 39. számú melléklete tartalmazza)
A kapcsolatépítés folytatásában az ásotthalmi iskolába vendégek érkeznek Németországból, összesen 10 gyerek és 2 fő pedagógus érkezik majd 1 hétre. A jövő év tavaszán pedig
az itteni tanulók tehetnek látogatást.
A Testület kezdeményezi a Képviselő-testületünkkel való ismerkedés, tapasztalatcsere és
együttműködés kiépítését is, ezért már jövő év márciusára jelezték, hogy újabb látogatásra
várnak bennünket. Kéri a jelenlévőket, tegyék szabaddá magukat és éljenek a lehetőséggel.

Babarczi Antal képviselő: A hagyományokhoz híven ez évben is sor került 2007. szeptember 8-án a Ruzsai Sportnap megrendezésére. Viszont az előző évekhez viszonyítva
nem, illetve alig voltak ásotthalmi résztvevők a rendezvényen. Kérdése, hogyan történt ez
meg?
Petró Ferenc polgármester: Valóban minden évben megszerveztük a részvételt, de most
nem kaptunk semmiféle plakátot, meghívót, egyéb tájékoztatást a Szervezőktől és ezzel indokolható a kialakult helyzet. A jövőben jobban oda kell figyelnünk a rendszeresen szervezett programokon való részvételre.

Rózsa József képviselő: A Művelődési Ház nagytermében Kiss Sándor képviselő úrral
2007. szeptember 17-én fogadóórát tartottunk, de sajnos a teljes érdektelenségről számolhatunk be. Újabb fogadóórát tervezünk tartani.

Kiss Sándor képviselő: Köszönetet mond a polgárőrség, határőrség és rendőrség tagjainak
a tanévkezdettől nyújtott segítségért, mellyel a gyalogosforgalmat irányították, segítették a
kerékpárosokat.
Petró Ferenc polgármester: Elsősorban rendőrségi kezdeményezésen alapult ez a jelenlét,
de ehhez természetesen kellett a polgárőrség és határőrség részvétele is. Valóban nagy segítséget nyújtottak, a tanulók és óvodások számára, és segítették a zökkenőmentes gépjárműforgalmat is.
A közlekedéshez kapcsolódóan rendőrségi jelzés alapján a tölgyfa utcai óvoda és általános
iskola forgalmát úgy fogjuk szabályozni a zsúfoltság és balesetveszély elkerülése érdekében, hogy egyirányúsítani fogjuk a gépjárműforgalmat.

Dr. Sümegi Sándor képviselő: Már a korábbi testületi üléseken is jelezte, és hatékony intézkedést kér a Polgármester Úrtól, mivel a központban lévő – a Postával szemben lévő –
zöldfelületen állandóan parkolnak autók, rongálva ezzel a park zöldfelületét.
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Petró Ferenc polgármester: Megoldást jelenthetne a parknak elkerítés, így nem lehetne
felállni az autókkal, főleg úgy, hogy a parkoló ezzel egyidejűleg viszont üres.

Pőcze Levente képviselő: Röviden ismertetni kívánja a polgárőrségi munkát. Megdöbbenve tapasztalták, hogy voltak olyan ásotthalmi lakosok, akik autójukkal csak kikerülni voltak hajlandóak a gyerekeket, megállni nem akartak, inkább belehajtottak az árokba lassítás
nélkül. Ez szerencsére és köszönhetően a felügyeletnek, csak a kezdeti napokban volt jellemző, és később normalizálódott a helyzet ezen a téren.
A továbbiakban tervezik a szakiskola tanulóinak felügyeletét, oly módon, hogy ha az úton
szabálytalanul közlekednek, akkor figyelmeztetni fogják őket a polgárőrök. Egyfajta nevelő céllal és a balesetek megelőzése és elkerülése érdekében.
A közrend és közbiztonság javítás és megőrzése érdekében az utóbbi időben gyakrabban
voltak jelen a polgárőrök a faluban, főleg esténként a rendőrséggel és határőrséggel együttműködve.
Hangsúlyozni kell azt is, hogy csak akkor tudunk rendet és fegyelmezett magatartást megkövetelni a fiataloktól, ha magunk is betartjuk a szabályokat és követelményeket. Például
az előbb említett parkolás is idetartozik, a felnőttek mutassanak példát, parkoljanak az arra
kijelölt helyen, mert így az autós sem tartja tiszteletben, úgymond a falu munkáját, a parkot
gondozók munkáját teszik tönkre, és esztétikailag sem mutat jól a fűben álló autók látvány.
A parkot el kell keríteni, töltse be az eredeti funkcióját, és akik vétenek a szabályok ellen,
azokat bírságolja meg az Önkormányzat.
Gondot okoz jelenleg a volt mozi épületének felügyelete is, mert volt rá példa, amikor a
mellette lévő presszót üzemeltető vállalkozó ugyan kulcsra zárta az ajtót, de másnap reggel
már nyitva találtuk. A kezeléssel megbízott személyt konkrétan ki kellene jelölni, és megteremteni a feltételeket a mozi őrzésére.

Dr. Hadfiné Böjthe Gabriella igazgató: Az Iskolánk a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium - Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program - és az EQUAL Program Irányító Hatóság (HEFOP IH) által meghirdetett "Felkészítés a kompetencia-alapú oktatásra" - HEFOP/2005/3.1.3 – , és a "Halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrált
nevelése (adaptációs pályázat)" - HEFOP/2005/2.1.5. - pályázatainak támogatásában részesült.
Az elmúlt évtől kezdődően a kompetencia-alapú oktatás keretein belül - 18 millió forintos
összegből - különféle számítástechnikai eszközök beszerzésére került sor, és hat évfolyam
oktatását tudjuk ezzel a módszerrel fejleszteni. A pénzügyi elszámolás sajnos elhúzódik, ez
komoly gondot okoz a költségvetésünkben, hiszen ezt az intézménynek kell előfinanszírozással megoldania.
Az 5,3 millió forintos támogatással a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelését tudjuk fejleszteni. Ezért került sor a mostani testületi ülésen az alapító okirat módosítására is. Pedagógusaink 90 órás képzésen vettek részt, nyári tábort szerveztünk a gyerekek részére akik most különféle foglalkozásokon vehetnek részt.
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Kása Gabriella intézményvezető: Ismertette az elkövetkező időszakban a Gondozási Központban megrendezésre kerülő programokat.
Kovács-Tanács Istvánné igazgató: Megköszönte a nyáron megrendezett programok támogatóinak, hogy segítették a különböző hozzájárulásukkal a rendezvényeket.
Fodorné Király Aranka óvodavezető: Tájékoztatásul elmondja, hogy az óvoda 3 csoporttal működik, 30-29-28 fős létszámmal és sajnos nagyon zsúfoltak a csoportszobák. A szülök aggódnak, mivel az iskola épületéből á kell járni a gyerekeknek a tölgyfa utcai épületbe
az étkezések alkalmával.
Petró Ferenc polgármester: Átmeneti időszakról van szó, hiszen a tölgyfa utcai épület bővítésével megszűnik majd a zsúfoltság.
Petró Ferenc polgármester megállapítja, hogy egyéb kérdés, bejelentés, hozzászólás nem
hangzott el és a Képviselő-testület ülését 14 30 órakor berekeszti.
Kmf.
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