Jegyzőkönyv

Készült Ásotthalom Község Képviselő-testülete 2007. november 14-én 1600 órai kezdettel
megtartott rendkívüli, nyílt ülésén.
A Képviselőtestületi ülés helye:
Jelen van: Petró Ferenc polgármester és 9 fő képviselő: Babarczi Antal, Dobák Sándor,
Fackelmann István, Farkas Mátyás, Kiss Sándor, Pőcze Levente, Rózsa József, Dr. Sümegi Sándor, Tóth István képviselők
Távol maradt: Kószó Tamás és Polner Frigyesné képviselők (jelezték távolmaradásukat)
Jelenlévő meghívottak: Gárgyán István helyettesítő jegyző, Dr. Karsai Éva titkársági osztályvezető, Túrú Tibor TVMB tag, Kása Gabriella intézményvezető, Dr.
Hadfiné Böjthe Gabriella igazgató, Fodorné Király Aranka óvodavezető, Kovács-Tanács Istvánné igazgató,
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 foglaltak alapján 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. november 14-re meghatározott
soros ülését 2007. november 30-án tartja meg.

II.

A Képviselő-testület a 161/2006.(XII.20.) KT határozatában elfogadott 2007.
évi munkatervében foglaltaktól eltérően 2007. november 14-én rendkívüli, nyílt
ülést tart melynek napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg:
1.) Ásotthalom Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szervezeti és
Működési Szabályzatának megalkotásáról szóló új rendeletének elfogadása
Előadó: Gárgyán István helyettesítő jegyző
2.) Ásotthalom Község Polgármesteri Hivatalának új Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása
Előadó: Gárgyán István helyettesítő jegyző
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3.) Szociális intézmények feladatellátásának átszervezésére vonatkozó koncepció véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
4.) Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás létrehozása
Előadó: Petró Ferenc polgármester

A jegyzőkönyvek hitelesítésére Dr. Sümegi Sándor és Tóth István 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:
155/2007.(XI.14.) KT határozat
Tárgy: A Képviselő-testület 2007. november 14-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 a 2007. november 14-re meghatározott
soros ülését 2007. november 30-án tartja meg.

II.

A Képviselő-testület a 161/2006.(XII.20.) KT határozatában elfogadott 2007.
évi munkatervében foglaltaktól eltérően 2007. november 14-én rendkívüli, nyílt
ülést tart melynek napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg:
1.) Ásotthalom Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatának megalkotásáról szóló új rendeletének elfogadása
Előadó: Gárgyán István helyettesítő jegyző
2.) Ásotthalom Község Polgármesteri Hivatalának új Szervezeti és Működési
Szabályzatának elfogadása
Előadó: Gárgyán István helyettesítő jegyző

3
3.) Szociális intézmények feladatellátásának átszervezésére vonatkozó koncepció véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
4.) Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás létrehozása
Előadó: Petró Ferenc polgármester
III.

A Képviselő-testület a 2007. november 14-i rendkívüli, nyílt ülésének jegyzőkönyv hitelesítésére Dr. Sümegi Sándor és Tóth István képviselőket megválasztja.

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

I. Napirendi pont
Ásotthalom Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatának megalkotásáról szóló új rendeletének elfogadása
Előadó: Gárgyán István helyettesítő jegyző
(Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 2. számú és 3. számú melléklete tartalmazza.)
Petró Ferenc polgármester: Átadja a szót Gárgyán István helyettesítő jegyzőnek, a napirendi pont előadójának.
Gárgyán István helyettesítő jegyző: A Képviselő-testület 100/2007.(VI.27.) KT határozatában megbízta a jegyzőt, hogy 2007. december 30-ig vizsgálja felül az SZMSZ-t, és egységes szerkezetbe foglaltan készítsen el egy új rendelet-tervezetet. A véleményező Ügyrendi Bizottság ülésén már részletesen ismertette az elfogadásra javasolt rendelettervezetben foglaltakat.
Petró Ferenc polgármester: Az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, felkéri
az elnököt, ismertesse a meghozott bizottsági véleményt.
Pőcze Levente ÜB elnök: A Bizottság az írásbeli előterjesztésben foglaltakkal egyetért.
A Bizottság az SZMSZ 13. §. (1) bekezdését az alábbiak szerint javasolja módosítani:
„(1) A Képviselő-testület üléseit – a munkaterv szerint – a polgármester, a polgármester távollétében az alpolgármester hívja össze.
A meghívót és az írásos előterjesztéseket úgy kell kiadni, hogy az
ülést megelőző ötödik napon a képviselők és meghívottak kézhez
kapják. „
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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 nem hangzott el, Petró Ferenc polgármester szavazásra bocsátja az
Ügyrendi Bizottság módosító javaslatát a rendelet-tervezet 13. §. (1) bekezdésére vonatkozóan.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal 1 fő tartózkodása mellett a módosító indítványt elfogadta.
Petró Ferenc polgármester az elfogadott módosítással együtt szavazásra bocsátja a rendelet-tervezet elfogadását.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal 1 fő tartózkodása mellett elfogadta és az alábbi
rendeletet alkotja:
30/2007.(XI.14.) KT rendelet
Ásotthalom Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Ásotthalom Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatának megalkotásáról
szóló rendeletet megalkotta.
(A rendelet teljes szövege – az előterjesztett tervezet szerint – a jegyzőkönyv 3. számú
melléklete.)

II. Napirendi pont
Ásotthalom Község Polgármesteri Hivatalának új Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása
Előadó: Gárgyán István helyettesítő jegyző
(Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 4. számú melléklete tartalmazza.)

Petró Ferenc polgármester: Átadja a szót Gárgyán István helyettesítő jegyzőnek, a napirendi pont előadójának.
Gárgyán István helyettesítő jegyző: Szintén az Ügyrendi Bizottság ülésén részletesen ismertette az előterjesztésben foglaltakat, várja felmerülő kérdéseket, hozzászólásokat.
Petró Ferenc polgármester: Az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, felkéri
az elnököt, ismertesse a meghozott bizottsági véleményt.
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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
Ásotthalom Község Polgármesteri Hivatalának új Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadásáról szóló előterjesztést.
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal az előterjesztésben foglaltakat elfogadta és meghozta az alábbi határozatát:
156/2007.(XI.14.) KT határozat
Tárgy: Ásotthalom Község Polgármesteri Hivatalának új Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása
Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselőtestület) megtárgyalta a tárgyi előterjesztést és a következő határozatot hozza:
1.) A Képviselő-testület az Ásotthalom Község Polgármesteri Hivatalának Szervezeti
és Működési Szabályzatának elfogadásáról szóló 101/2007.(VI.27.) KT határozatát visszavonja.
2.) A Képviselő-testület e l f o g a d j a – a határozat melléklete szerint – Ásotthalom
Község Polgármesteri Hivatalának új Szervezeti és Működési Szabályzatát mely a
Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatának megalkotásáról szóló
rendelet 6. s z á m ú f ü g g e l é k é t k é p e z i .
3.) A Képviselő-testület m e g b í z z a a jegyzőt a szükséges további intézkedések
megtételével.
Határidő: azonnal
Felelős: Gárgyán István jegyző
Határozatról értesül:
1.) Petró Ferenc polgármester
2.) Gárgyán István helyettesítő jegyző, általa az osztályvezetők
3.) Irattár

III. Napirendi pont
Szociális intézmények feladatellátásának átszervezésére vonatkozó koncepció véleményezése
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Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 5. számú melléklete tartalmazza.)
Petró Ferenc polgármester: A Szociális, Ifjúsági és Sport Bizottság ülésén javaslatot tett a
határozati pont módosítására, melyet a Bizottság a meghozott határozatában el is fogadott.
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 az írásbeli előterjesztésben foglaltakkal
egyetért. A Bizottság a határozat 1.) pontját az alábbiak szerint javasolja módosítani:
„1.) A Képviselő-testület t u d o m á s u l v e s z i a Csongrád
Megyei Közgyűlés által elfogadott Szociális intézmények feladatellátásának átszervezésére vonatkozó koncepciójában
foglaltakkal.”
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 nem hangzott el, Petró Ferenc polgármester szavazásra bocsátja a
Szociális, Ifjúsági és Sport Bizottság határozati pontra vonatkozó módosító javaslatát.
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal a módosító indítványt elfogadta.
Petró Ferenc polgármester szavazásra bocsátja az elfogadott módosítással együtt a határozat elfogadását.
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta és meghozta az alábbi határozatát:
157/2007.(XI.14.) KT határozat
Tárgy: Szociális intézmények feladatellátásának átszervezésére vonatkozó koncepció véleményezése
H a t á r o z a t
Ásotthalom Község Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület)
megtárgyalta Petró Ferenc polgármester tárgyi előterjesztését és a következő határozatot
hozza:
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1.)

A Képviselő-testület t u d o m á s u l v e s z i a Csongrád Megyei Közgyűlés által
elfogadott Szociális intézmények feladatellátásának átszervezésére vonatkozó
koncepciójában foglaltakkal.

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.) Magyar Anna – Csongrád Megyei Közgyűlés elnöke
4.) Irattár

IV. Napirendi pont
Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás létrehozása
Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 6. számú melléklete tartalmazza.)
Petró Ferenc polgármester: A közösen megtartott Bizottsági ülésen részletesen megtárgyaltuk. Az előterjesztésben és a mellékletekben több hibás, javításra szoruló pont van, de
ezek pontosítása a polgármesterek aláírása előtt megtörténik.
A Fejlesztési Igazgatóság hivatalos állásfoglalása alapján a projekt megvalósítása érdekében létrehozott konzorciumot, az uniós támogatással létrehozott közszolgáltatói vagyon tulajdonlásával és üzemeltetésével kapcsolatos jogi háttér rendezése érdekében önkormányzati társulássá kell alakítani.
Ahhoz, hogy ez a program is megkezdődhessen és a lehető legrövidebb időn belül sikeresen befejeződhessen, az érintett önkormányzatok társulásának mielőbbi megalakítása szükséges.
Petró Ferenc polgármester: A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság, valamint a Település-,
Vállalkozásfejlesztési és Mezőgazdasági Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, felkéri
az elnököket, ismertessék a meghozott bizottsági véleményt.
Babarczi Antal TVMB elnök: A Bizottság az írásbeli előterjesztésben foglaltakkal nem
ért egyet és nem tartja alkalmasnak, hogy azt a Képviselő-testület megvitassa, és
elfogadja.
Babarczi Antal PTB tag: A Bizottság az írásbeli előterjesztésben foglaltakkal egyetért
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A Bizottság a határozati javaslat 4.) pontját az alábbiak szerint javasolja módosítani:
„4.) A Képviselő-testület m e g b í z z a Gárgyán István helyettesítő jegyzőt, hogy Ásotthalom Község Önkormányzat Képviselő-testületének Ásotthalom Község Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 2/2007.(II.16.)
KT rendeletének legközelebbi módosításakor az 1.) pont
szerint az önkormányzatot terhelő egyszeri hozzájárulás
mértékét az Egyéb feladatok, „ Dél-alföldi Térségi
Hulladékgazdálkodási Társulás hozzájárulás” soron
b i z t o s í t s a .”
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 nem hangzott el, Petró Ferenc polgármester szavazásra bocsátja a
Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság módosító javaslatát.
A Képviselő-testület 9 igen és 1 nem szavazattal a módosító indítványt elfogadta.
Petró Ferenc polgármester szavazásra bocsátja az elfogadott módosítással együtt az előterjesztésben foglaltak elfogadását.
A Képviselő-testület 9 igen és 1 nem szavazattal az előterjesztésben foglaltakat elfogadta
és meghozta az alábbi határozatát:
158/2007.(XI.14.) KT határozat
Tárgy: „Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás létrehozása”
H a t á r o z a t
Ásotthalom Község Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület)
megtárgyalta Petró Ferenc polgármester tárgyi előterjesztését és a következő határozatot
hozza:
1.)

A Képviselő-testület
egyetért
a regionális hulladékgazdálkodási
együttműködés megvalósulása céljából létrehozandó Dél-alföldi Térségi
Hulladékgazdálkodási Társulás létrehozásával, abba Ásotthalom Község
Önkormányzatának tagként történő belépésével, a Társulási megállapodásban
meghatározott, Önkormányzatát terhelő egyszeri hozzájárulás mértékével.
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2.)

A Képviselő-testület j ó v á h a g y j a a határozat 1. sz. mellékletét képező
Társulási megállapodást, továbbá a határozat 2. sz. mellékletét képező Alapító
okirat tervezetet is, a Társulási megállapodás aláírásának napjával.

3.)

A Képviselő-testület a Társulás megalakulása esetén az Önkormányzat
k é p v i s e l e t é r e , illetve a Társulási Tanács tagjának Petró Ferenc Ásotthalom
Község Önkormányzata polgármesterét j e l ö l i k i .

4.)

A Képviselő-testület m e g b í z z a Gárgyán István helyettesítő jegyzőt, hogy
Ásotthalom Község Önkormányzat Képviselő-testületének Ásotthalom Község
Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 2/2007.(II.16.) KT rendeletének
legközelebbi módosításakor az 1.) pont szerint az önkormányzatot terhelő
egyszeri hozzájárulás mértékét az Egyéb feladatok, „ Dél-alföldi Térségi
Hulladékgazdálkodási Társulás hozzájárulás” soron b i z t o s í t s a .”

5.)

A Képviselő-testület f e l h a t a l m a z z a a Polgármestert, hogy a Dél-alföldi
Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási megállapodását, valamint
Alapító Okiratát a megkeresett települési önkormányzatok Társulási
megállapodást jóváhagyó döntését követően a l á í r j a .

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.) Szegedi Környezetgazdálkodási Kht - Szeged, Városgazda sor. 1.
4.) Csongrád Megyei Településtisztasági Kft. – Szeged, Cserzy M. u. 30/B
5.) Irattár
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Petró Ferenc polgármester a Képviselő-testület
ülését 1610 órakor berekeszti.
Kmf.

Petró Ferenc sk.
polgármester

Gárgyán István sk.
helyettesítő jegyző

A jegyzőkönyvet hitelesítette:
Dr. Sümegi Sándor sk.
képviselő

Tóth István sk.
képviselő

