Jegyzőkönyv

Készült Ásotthalom Község Képviselő-testülete 2007. szeptember 24-én 1100 órai kezdettel
megtartott rendkívüli, 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
Jegyzőkönyv-vezető: Fődi Józsefné kulturális, informatikai és koordinációs ügyintéző

Petró Ferenc polgármester köszönti a jelenlévőket és megnyitja a Képviselő-testület 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 2007. szeptember 24-én rendkívüli,
nyílt ülést tart, melynek napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg:
1.) Az Önkormányzat tulajdonában lévő Ásotthalom, Bartók u. 31. szám alatti
ingatlan értékesítésére pályázat kiírása
Előadó: Petró Ferenc polgármester
2.) Az Önkormányzat által a közoktatási intézményben végrehajtott létszámcsökkentési döntésével kapcsolatos egyszeri költségvetési hozzájárulás
igénylése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
3.) A „Homokhátság” Helyi Közösség területéhez való tartozás
Előadó: Petró Ferenc polgármester
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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:
151/2007.(IX.24.) KT határozat
Tárgy: A Képviselő-testület 2007. szeptember 24-i rendkívüli, nyílt ülésének elrendelése,
napirendjének elfogadása és a jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztása
Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért Petró Ferenc polgármester
tárgyi indítványával és az alábbiak szerint dönt:
I.

A Képviselő-testület a 161/2006.(XII.20.) KT határozatában elfogadott 2007.
évi munkatervében foglaltaktól eltérően 2007. szeptember 24-én rendkívüli,
nyílt ülést tart, melynek napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg:
1.) Az Önkormányzat tulajdonában lévő Ásotthalom, Bartók u. 31. szám alatti
ingatlan értékesítésére pályázat kiírása
Előadó: Petró Ferenc polgármester
2.) Az Önkormányzat által a közoktatási intézményben végrehajtott létszámcsökkentési döntésével kapcsolatos egyszeri költségvetési hozzájárulás
igénylése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
3.) A „Homokhátság” Helyi Közösség területéhez való tartozás
Előadó: Petró Ferenc polgármester

II.

A Képviselő-testület a 2007. szeptember 24-i rendkívüli, 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
Az Önkormányzat tulajdonában lévő Ásotthalom, Bartók u. 31. szám alatti ingatlan
értékesítésére pályázat kiírása
Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Írásbeli előterjesztést a jegyzőkönyv 2. számú melléklete tartalmazza)
Petró Ferenc polgármester: Várja a felmerülő kérdéseket.
Petró Ferenc polgármester: A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság valamint a Településfejlesztési és Mezőgazdasági Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, felkéri az elnököket,
ismertessék a meghozott bizottsági véleményeket.
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.
Babarczi Antal TVMB 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
előterjesztésben foglaltak elfogadását.
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal elfogadta a polgármesteri tájékoztatóban foglaltakat.
152/2007.(IX.24.) KT határozat
Tárgy: Az Önkormányzat tulajdonában lévő Ásotthalom, Bartók u. 31. 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, Bartók u. 31. 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.
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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
- a 3.) pontra vonatkozóan: a pályázatok benyújtási határideje után azonnal
- a 4.) pontra vonatkozóan: Ásotthalom Község Önkormányzatának Képviselőtestületének zárt ülése 2007. november 14-én
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

II. Napirendi pont
Az Önkormányzat által a közoktatási intézményben végrehajtott létszámcsökkentési
döntésével kapcsolatos egyszeri költségvetési hozzájárulás igénylése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 3. számú melléklete tartalmazza)
Petró Ferenc polgármester: Várja a felmerülő kérdéseket.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Petró Ferenc polgármester szavazásra bocsátja az
előterjesztésben foglaltak elfogadását.
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal elfogadta a polgármesteri tájékoztatóban foglaltakat.
153/2007.(IX.24.) KT határozat
Tárgy: Az Önkormányzat által a közoktatási intézményben végrehajtott létszámcsökkentési döntésével kapcsolatos egyszeri költségvetési hozzájárulás igénylése
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Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos egyszeri költségvetési hozzájárulás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának és elszámolásának részletes feltételeiről szóló 4/2007. (III.20.) ÖTM rendeletben (a továbbiakban Rendelet) szabályozottak alapján a következő döntést hozza:
1. A Képviselő-testület megerősíti az Öttömös Község Önkormányzata Képviselőtestületének 123/2007. (VIII.30.) Kt. számú határozatában foglaltakat.
2. A Képviselő-testület kinyilvánítja, hogy a Kiss Ferenc Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Napközi Otthonos óvodában a meglévő
üres álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken, vagy a tervezett új álláshelyeken, illetve szervezeti változás, feladatátadás következtében az
Önkormányzat fenntartói jogkörén kívüli munkáltatónál a létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen foglalkoztatottak munkaviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélküli foglalkoztatására nincs lehetőség.
3. Vállalja, hogy a támogatásról szóló döntést követő öt éven belül a megszüntetett álláshelyet a – figyelembe véve a Rendelet 9. § (1) bekezdésében foglaltakat
– nem állítja vissza.
4. A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményeinek létszám-előirányzatát az
alábbiak szerint állapítja meg:
Intézményenként:
Létszám- LétszámÁsotthalom Község Önkormányzat létszámkerete
csökkentés csökkentés
előtt
után
- Kiss Ferenc Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola
56,5 fő
55,5 fő
és Napköziotthonos Óvoda
Polgármesteri Hivatal létszámkerete
Ebből:
főfoglalkozású polgármester
köztisztviselői törvény szerint foglalkoztatott
Munkatörvény könyve szerint foglalkoztatott
Önkormányzat által foglalkoztatott közalkalmazotti létszámkeret
- főfoglalkozású
Önkormányzat létszám-előirányzata összesen

16 fő

16 fő

1 fő
15 fő
0 fő

1 fő
15 fő
0 fő

128,5 fő
144 fő

127,5 fő
143 fő

5. Megbízza Petró Ferenc polgármestert, hogy a Rendelet alapján az önkormányzat
létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos egyszeri költségvetési hozzájárulás
igényléséhez a pályázatot nyújtsa be, a kapcsolódó intézkedéseket tegye meg.
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Felelős: Petró Ferenc polgármester
Határidő: 2007. október 01.
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

III. Napirendi pont
A „ Homokhátság” Helyi Közösség területéhez való tartozás
Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 4. számú melléklete tartalmazza)
Petró Ferenc polgármester: A Homokháti Kistérség 8 települése (Ásotthalom, Forráskút,
Mórahalom, Öttömös, Pusztamérges, Ruzsa, Üllés, Zákányszék) valamint ehhez csatlakozva a Kisteleki Kistérség 6 települése (Baks, Balástya, Csengele, Kistelek, Ópusztaszer,
Pusztaszer) által határolva létrejött a „Homokhátság” Helyi Közösség. A Közösség vezető
szervezete: Kistelek Város Önkormányzata A Közösség feladata, hogy elkészítse a térséget
érintő helyi vidékfejlesztési stratégiát és koordinálja annak megvalósulását.
A határozat elfogadásával a Képviselő-testület csatlakozik a Helyi Közösséghez.

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:
154/2007.(IX.24.) KT határozat
Tárgy: A „ Homokhátság” Helyi Közösség területéhez való tartozás
Határozat
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Ásotthalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselőtestület) megtárgyalta Petró Ferenc polgármester tárgyi előterjesztését a „Homokhátság”
Helyi Közösség területéhez való tartozással kapcsolatosan, és a következő határozatot hozza:
1.) A Képviselő-testület határozatban rögzíti, hogy Ásotthalom Község a „Homokhátság” nevű, 14 települést érintő (Ásotthalom, Forráskút, Mórahalom,
Öttömös, Pusztamérges, Ruzsa, Üllés, Zákányszék, Baks, Balástya, Csengele,
Kistelek, Ópusztaszer, Pusztaszer) Helyi Közösséghez tartozik.
2.) A „Homokhátság” Helyi Közösség célterületéből a település a program megvalósítása alatt nem válik ki.
3.) A Közösség vezető szervezete: Kistelek Város Önkormányzata
4.) A Képviselő-testület felhatalmazza Petró Ferenc polgármestert, hogy
Ásotthalom települést képviselje az újonnan alakuló „Homokhátság” Helyi Közösségben és a részvételhez szükséges további intézkedéseket tegye meg.
5.) A Képviselő-testület vállalja, hogy a „Homokhátság” Helyi Közösség előzetes
elismerése esetén a pályázat lebonyolítás érdekében a megalakuló, jogi személyiséggel rendelkező szervezeti formának létrehozásában alapító tagként részt
vesz.
Határidő: azonnal
Felelős: Petró Ferenc polgármester
Gárgyán István helyettesítő jegyző
Határozatról értesül:
1. Petró Ferenc polgármester
2. Gárgyán István helyettesítő jegyző– általa az osztályvezetők
3. Kistelek Város Önkormányzata- Kistelek, Árpád u. 1.
4. Irattár
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el és a Képviselő-testület ülését 1150 órakor berekeszti.
Kmf.
Petró Ferenc sk.
polgármester

Gárgyán István sk.
helyettesítő jegyző

A jegyzőkönyvet hitelesítette:

Farkas Mátyás sk.
képviselő

Kiss Sándor sk.
képviselő

