Jegyzőkönyv

Készült Ásotthalom Község Képviselő-testülete 2007. november 30-án 930 órai kezdettel
megtartott soros nyílt ülésén.
A Képviselőtestületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme
Jelen van: Petró Ferenc polgármester és 11 fő képviselő: Babarczi Antal, Dobák
Sándor, Fackelmann István, Farkas Mátyás, Kiss Sándor, Kószó Tamás,
Polner Frigyesné, Pőcze Levente, Rózsa József, Dr. Sümegi Sándor, Tóth
István képviselők
Jelenlévő meghívottak: Gárgyán István helyettesítő jegyző, Dr. Karsai Éva titkársági
osztályvezető, Pipicz Anita gazdasági osztályvezető, Dr. Pályi Ákosné
OMEB tag és vezető védőnő, Fröhlich András TVMB tag, Kása Gabriella
intézményvezető, Dr. Hadfiné Böjthe Gabriella igazgató, Fodorné Király
Aranka óvodavezető, Kovács-Tanács Istvánné igazgató, Németh Attila
ügyvezető,
Zsiros Attila igazgatóhelyettes, Gajdánné Szatmári Mária
könyvvizsgáló
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 11 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. 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 úgy dönt, hogy a 2007. november
hónapra tervezett
- „ Közszolgáltatások térítési díjának meghatározása” elnevezésű
napirendi pontot a 2007. év december hónapjában megtartandó soros
ülésen fogja megtárgyalni a rendeletmódosítások elfogadásával.
- „Beszámoló a Kiss Ferenc Általános Iskola oktató-nevelő
munkájáról” elnevezésű napirendi pontot a 2008. év május hónapjában
megtartandó soros ülésen fogja megtárgyalni.
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III.

A Képviselő-testület a 2007. november 30-i nyílt ülésének 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
3.) Jegyzői tájékoztató az önkormányzat munkáját érintő jogszabályokról és a
Polgármesteri Hivatal munkájáról
Előadó: Gárgyán István helyettesítő jegyző
4.) Az Önkormányzati költségvetési és zárszámadási tárgyú végrehajtott rendeleteinek
hatályon kívül helyezéséről szóló rendelet elfogadása
Előadó: Gárgyán István helyettesítő jegyző
5.) Tájékoztató a Bedő Albert Középiskola, Erdészeti Szakiskola és Kollégium oktatónevelő munkájáról
Előadó: Andrésiné Dr. Ambrus Ildikó igazgató
6.) A Gondozási Központ Szakmai Programjának módosítása
Előadó: Kása Gabriella intézményvezető
7.) A Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás létrehozása és a 158/2007.
(XI.14.) KT határozat visszavonása
Előadó: Petró Ferenc polgármester
8.) A Kiss Ferenc Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Napközi
Otthonos Óvoda Alapító Okiratának módosítása
Előadó: Gárgyán István helyettesítő jegyző
9.)

A Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár 2008. évi munkatervének
jóváhagyása
Előadó: Kovács-Tanács Istvánné igazgató

10.) Ruzsai Köztestületi Tűzoltóság támogatás iránti kérelmének elbírálása
Előadó: Petró Ferenc polgármester
11.) A 2006. évi belső ellenőri jelentés elfogadása
Előadó: Petró Ferenc polgármester
12.) A 2008. évi belső ellenőrzési terv
Előadó: Petró Ferenc polgármester
13.) Az ÁSOTT-TELSZO Kht. intézkedési tervének végrehajtásáról szóló beszámoló
elfogadása
Előadó: Németh Attila ügyvezető
14.) Tájékoztató az Önkormányzat 2007. III. negyedévi gazdálkodásáról
Előadó: Petró Ferenc polgármester
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15.) Az Önkormányzat 2007. évi költségvetésének módosítása
Előadó: Petró Ferenc polgármester
16.) Az Önkormányzat 2008. évi költségvetési koncepciója
Előadó: Petró Ferenc polgármester
17.) Tájékoztató a Tisza Volán 2007.
menetrendváltozásáról
Előadó: Petró Ferenc polgármester

december

09-től

életbe

lépő

18.) „Hét Határ Határon Átnyúló Önkormányzati Szövetség a Kárpát-medencében
Egyesület”-hez való csatlakozás
Előadó: Petró Ferenc polgármester
19.) A Családi Napközi fenntartói jogának átadására vonatkozó megállapodás
elfogadása
Előadó: Petró Ferenc polgármester
20.) Bejelentések
21.) Interpellációk
IV.

A Képviselő-testület a 2007. november 30-i nyílt ülésről készült jegyzőkönyv
hitelesítésére Kiss Sándor és Kószó Tamás képviselőket megválasztja.

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 12 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozza:
175/2007.(XI.30.) KT határozat
Tárgy:

A Képviselő-testület 2007. november 30-i nyílt ülés napirendjének elfogadása és a
jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztása

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 úgy dönt, hogy a 2007. november hónapra
tervezett
- „ Közszolgáltatások térítési díjának meghatározása” elnevezésű napirendi
pontot a 2007. év december hónapjában megtartandó soros ülésen fogja
megtárgyalni a rendeletmódosítások elfogadásával.
- „Beszámoló a Kiss Ferenc Általános Iskola oktató-nevelő munkájáról”
elnevezésű napirendi pontot a 2008. év május hónapjában megtartandó soros
ülésen fogja megtárgyalni.
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III.

A Képviselő-testület a 2007. november 30-i nyílt ülésének 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
3.) Jegyzői tájékoztató az önkormányzat munkáját érintő jogszabályokról és a
Polgármesteri Hivatal munkájáról
Előadó: Gárgyán István helyettesítő jegyző
4.) Az Önkormányzati költségvetési és zárszámadási tárgyú végrehajtott rendeleteinek
hatályon kívül helyezéséről szóló rendelet elfogadása
Előadó: Gárgyán István helyettesítő jegyző
5.) Tájékoztató a Bedő Albert Középiskola, Erdészeti Szakiskola és Kollégium oktatónevelő munkájáról
Előadó: Andrésiné Dr. Ambrus Ildikó igazgató
6.) A Gondozási Központ Szakmai Programjának módosítása
Előadó: Kása Gabriella intézményvezető
7.) A Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás létrehozása és a 158/2007.
(XI.14.) KT határozat visszavonása
Előadó: Petró Ferenc polgármester
8.) A Kiss Ferenc Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Napközi
Otthonos Óvoda Alapító Okiratának módosítása
Előadó: Gárgyán István helyettesítő jegyző
9.) A Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár 2008. évi munkatervének
jóváhagyása
Előadó: Kovács-Tanács Istvánné igazgató
10.) Ruzsai Köztestületi Tűzoltóság támogatás iránti kérelmének elbírálása
Előadó: Petró Ferenc polgármester
11.) A 2006. évi belső ellenőri jelentés elfogadása
Előadó: Petró Ferenc polgármester
12.) A 2008. évi belső ellenőrzési terv
Előadó: Petró Ferenc polgármester
13.) Az ÁSOTT-TELSZO Kht. intézkedési tervének végrehajtásáról szóló beszámoló
elfogadása
Előadó: Németh Attila ügyvezető
14.) Tájékoztató az Önkormányzat 2007. III. negyedévi gazdálkodásáról
Előadó: Petró Ferenc polgármester
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15.) Az Önkormányzat 2007. évi költségvetésének módosítása
Előadó: Petró Ferenc polgármester
16.) Az Önkormányzat 2008. évi költségvetési koncepciója
Előadó: Petró Ferenc polgármester
17.) Tájékoztató a Tisza Volán 2007.
menetrendváltozásáról
Előadó: Petró Ferenc polgármester

december

09-től

életbe

lépő

18.) „Hét Határ Határon Átnyúló Önkormányzati Szövetség a Kárpát-medencében
Egyesület”-hez való csatlakozás
Előadó: Petró Ferenc polgármester
19.) A Családi Napközi fenntartói jogának átadására vonatkozó megállapodás
elfogadása
Előadó: Petró Ferenc polgármester
20.) Bejelentések
21.) Interpellációk
IV.

A Képviselő-testület a 2007. november 30-i nyílt ülésről készült jegyzőkönyv
hitelesítésére Kiss Sándor és Kószó Tamás képviselőket megválasztja.

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

I. Napirendi pont
Tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről és a végzett
tevékenységről
Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 2. számú melléklete tartalmazza.)
Petró Ferenc polgármester: Várja a kérdéseket a tájékoztatóban foglaltakkal
kapcsolatosan.
Babarczi Antal képviselő: A település belvízcsatorna terv elkészítéséhez lesz-e lehetőség
pályázati támogatás igénylésére, és a tervek a település egészére vonatkoznak-e?
Petró Ferenc polgármester: Kötelező lesz minden településnek a tervet elkészíteni, lehet
majd pályázati támogatást igényelni, és természetes bel- és külterületre elkészül.
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Dobák Sándor képviselő: A mórahalmi szociális otthonban tartott megbeszélésen
elhangzott-e az otthon összevonása másik intézménnyel? Illetve volna-e lehetőség
meghirdetett ásotthalmi óvodaépületek értékesítésre szociális jellegű hasznosítás céljára?
Petró Ferenc polgármester: A megyei szintű intézményekről volt szó, tapasztalható volt
a nyugtalanság, de gazdasági területen lesznek összevonások és nem intézményeket
fognak összevonni. Marad az ásotthalmi otthon a jelenlegi feltételek és körülmény között.
A volt óvodaépületek ilyen célú hasznosítása nem került szóba.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Petró Ferenc polgármester szavazásra bocsátja
a tájékoztató elfogadását.
A Képviselő-testület 12 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a polgármesteri
tájékoztatóban foglaltakat és meghozta az alábbi határozatát:
176/2007.(XI.30.) KT határozat
Tárgy: Tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről a végzett
tevékenységről
Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselőtestület) megtárgyalta a tárgyi előterjesztést és a következő határozatot hozza:
1.) A Képviselő-testület az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről és a
végzett tevékenységről szóló tájékoztatót t u d o m á s u l v e s z i .
Határidő:
Felelős:

2007. november 30.
Petró Ferenc polgármester

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

II. Napirendi pont
Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az átruházott
hatáskörben hozott döntésekről
Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 3. számú melléklete tartalmazza.)
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Petró Ferenc polgármester: Nem kívánja kiegészíteni az írásos anyagot, várja a
kérdéseket, hozzászólásokat.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Petró Ferenc polgármester szavazásra bocsátja a
lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott
döntésekről szóló jelentés elfogadását.
A Képviselő-testület 12 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta és meghozta az alábbi
határozatát:
177/2007.(IX.30.) KT határozat
Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról az átruházott hatáskörben
hozott döntésekről
Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselőtestület) Petró Ferenc polgármester előterjesztését megtárgyalta és az alábbiak szerint
dönt:
1 . ) A Képviselő-testület a 20/2007. (II.16.) KT határozat, a 66/2007.(V.22.) KT
határozat, a 100, 102, 104/2007.(VI.27.) KT határozat, a 112, 113,
116/2007.(VIII.03.) KT határozat, a 121, 126/2007.(VIII.22.) KT határozat, a 130,
131, 132, 133, 134, 135, 136, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145,
146/2007.(IX.21.) KT határozat, és a 152, 153/2007.(IX.24.) 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 .
Erről értesítést kap:
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
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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: Lezárult egy fegyelmi eljárás ami Polgármesteri
Hivatalban egy köztisztviselő ellen folyt, megnyugtatóan rendeződik a dolog, a
köztisztviselő folytatja munkáját, ezáltal kiegészült a köztisztviselői létszám. Fontos
megemlíteni, hogy eddig ennek az 1 fő köztisztviselőnek a munkáját a többiek látták el
pluszjuttatás nélkül.
Tájékoztatom a Testületet, hogy a Homokháti Kistérségben élő, korábban
köztisztviselőként tevékenykedő, és most már nyugdíjas személyek életpályájának
elismeréseként 2007. október 12-én a Mórahalmi Aranyszöm Rendezvényházban
ünnepséget szerveztek. A rendezvény a volt köztisztviselők érdemeinek elismeréséül
szolgált. Az Ásotthalmi nyugdíjas köztisztviselőink: Simon Istvánné, Fődi Györgyné,
Nádkúti Andrásné, Dr. Sümegi Sándorné. Ezúton is köszönetet mondunk a
közszolgálatában végzett munkájukért.
Az elkövetkező időszakban fokozódni fog az ellenőrzés, melyekkel az Önkormányzatok
munkáját minősítik majd, ráadásul az elvégzendő feladatok egyre növekednek. Az
esetlegesen kiszabott büntetések, pedig nem csak az Önkormányzatokat sújtják, hanem a
vezetőket is.
Kérdés, hozzászólás:
Dobák Sándor képviselő: A jegyző úr említette a fegyelmi eljárás lezárását, kérdése,
hogy milyen eredménnyel zárult az eljárás, esetleg lesznek-e következményei az érintett,
érintettek részéről?
Gárgyán István helyettesítő jegyző: Fegyelmi tanács alakult és megszüntette az eljárást,
a dolgozó a következő napon munkába állt, a felfüggesztés ideje alatt anyagi kár nem érte
a dolgozót. Hátrány inkább az itt dolgozókat érte, hiszen többletfeladatok keletkeztek
részükre, mert kevesebben voltak.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Petró Ferenc polgármester szavazásra bocsátja
a az önkormányzat munkáját érintő jogszabályokról és a Polgármesteri Hivatal
munkájáról szóló jegyzői tájékoztató elfogadását.
A Képviselő-testület 12 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta és meghozta az alábbi
határozatát:
178/2007.(XI.30.) KT határozat
Tárgy: Jegyzői tájékoztató az Önkormányzat munkáját érintő jogszabályokról és a
Polgármesteri Hivatal munkájáról
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Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselőtestület) megtárgyalta Gárgyán István helyettesítő jegyző tárgyi előterjesztést és a
következő határozatot hozza:
1.) A Képviselő-testület t u d o m á s u l v e s z i az Önkormányzat munkáját
érintő jogszabályokról és a Polgármesteri Hivatal munkájáról szóló
jegyzői tájékoztatót.
Határidő: azonnal
Felelős: Gárgyán István helyettesítő jegyző
Határozatról értesül:
1. Petró Ferenc polgármester
2. Gárgyán István helyettesítő jegyző, általa az osztályvezetők
3. Irattár

IV. Napirendi pont
Az Önkormányzati költségvetési és zárszámadási tárgyú végrehajtott rendeleteinek
hatályon kívül helyezéséről szóló rendelet elfogadása
Előadó: Gárgyán István helyettesítő jegyző
(Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 5. és 6. számú melléklete tartalmazza.)
Petró Ferenc polgármester: Átadja a szót Gárgyán István helyettesítő jegyzőnek, a
napirendi pont előadójának.
Gárgyán István helyettesítő jegyző: Ásotthalom Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2004. árpilis 14-én alkotta meg az önkormányzat költségvetési és zárszámadási
tárgyú végrehajtott rendeleteinek hatályon kívül helyezéséről szóló 9/2004.(IV.14.) KT
rendeletét.
A rendelet megalkotását követően most került sor a költségvetési és zárszámadási tárgyú
rendeletek felülvizsgálatára. A rendeletekről vezetett nyilvántartásunk adatai alapján
megállapítást nyert, hogy több költségvetési és zárszámadási tárgyú rendelet nem került
hatályon kívül helyezésre, ezért szükséges ezen rendeleteknek a mellékelt rendelettervezetben foglaltak szerinti hatályon kívül helyezése.
Petró Ferenc polgármester: A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság megvitatta az
előterjesztést, felkéri az elnököt ismertese a meghozott véleményt.
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Polner Frigyesné PTB elnöke: A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság 2007. november 29én megtartott ülésén a tárgyi előterjesztést megtárgyalta, azzal egyetért és alkalmasnak
tartja, hogy a Képviselő-testület azt megvitassa és elfogadja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Petró Ferenc polgármester szavazásra bocsátja az
Önkormányzati költségvetési és zárszámadási tárgyú végrehajtott rendeleteinek hatályon
kívül helyezéséről szóló rendelet elfogadásáról szóló rendelet megalkotását.
A Képviselő-testület 12 igen szavazattal a rendeletalkotást egyhangúlag elfogadta, és
megalkotta rendeletét.
31/2007.(XI.30.) rendelet
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzati
költségvetési és zárszámadási tárgyú végrehajtott rendeleteinek hatályon kívül
helyezéséről szóló rendeletet megalkotta.
(A rendelet teljes szövege – az előterjesztett tervezet szerint – a jegyzőkönyv 6. számú
melléklete.)

V. Napirendi pont
Tájékoztató a Bedő Albert Középiskola, Erdészeti Szakiskola és Kollégium oktatónevelő munkájáról
Előadó: Andrésiné Dr. Ambrus Ildikó igazgató
(Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 7. számú melléklete tartalmazza.)
Petró Ferenc polgármester: Az Oktatási Művelődési és Egészségügyi Bizottság ülésén
elismerően a nyilatkoztak az iskoláról, amely a jövő évben lesz 125 éves. Felkéri az
elnököt ismertesse a meghozott véleményt.
Tóth István OMEB elnöke: A Bizottság egyetért az írásbeli előterjesztésben
foglaltakkal.
A Bizottság a határozati javaslatot az alábbi 2.)-es ponttal javasolja kiegészíteni:
„2.) A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Bedő Albert Középiskola,
Erdészeti Szakiskola és Kollégium 125 éves fennállásának
alkalmából 2008-ban közös ünnepségsorozatot kíván rendezni
az oktatási intézménnyel.”
A Bizottság a kiegészítő javaslattal együtt elfogadja az írásbeli előterjesztést, és
alkalmasnak tartja, hogy azt a Képviselő-testület megvitassa, és elfogadja.
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Petró Ferenc polgármester: Köszönti az Iskola képviseletében megjelenő Zsiros Attila
igazgatóhelyettes urat. A településen működő intézményben közel 300 diák folytatja
tanulmányait, akik az intézményben országosan elismert képzésben részesülnek.
A bizottsági ülésen elismerően a nyilatkoztak az iskoláról, amely a jövő évben lesz 125
éves.
A Képviselő-testület nevében is megköszöni a fiatalokért és Ásotthalomért végzett
színvonalas munkát.
Petró Ferenc polgármester: Átadja a szót Zsiros Attila igazgatóhelyettes számára.
Zsiros Attila igazgatóhelyettes: Köszönti a jelenlévőket az Iskola dolgozói nevében. Az
együttműködésre, a kapcsolat fenntartására az Önkormányzat és a település felé nyitottak
az elkövetkező időszakban is. Az elkészített beszámoló átfogóan tükrözi az elmúlt
időszakot, a jelenlegi helyzetet és terveinket az elkövetkező időszakra vonatkozóan.
Kérdés, hozzászólás:
Kiss Sándor képviselő: Valóban nagyon részletes beszámolót kaptunk. Az Iskola
Ásotthalom községhez tartozik, Ásotthalmot is képviseli évtizedek óta, ezért is fontos
egy-egy ilyen jellegű egyeztetés, az igények és szükségletek felmérése mindkét oldal
részéről. Lényeges, hogy a folyamatos fejlesztések mellett nagy gondossággal ügyeltek
az Iskola dolgozói a hagyományok megtartására, a hagyományok továbbvitelére is.
A tanulók családi helyzetét tanulmányozva igen nehéz feladata van az oktató-nevelő
munka területén az intézményben dolgozóknak, de az eredmények azt mutatják, ezen a
téren is jelentős eredményt tudnak elérni a pedagógusok, a nevelők és az oktatók.
Hasznos és értékes tapasztalatokkal, ismeretekkel távoznak a végzős diákok.
Dobák Sándor képviselő: Szorgalmazza az Iskola és a Községet képviselő Testület
közötti kapcsolat javítását. Ez több területen is megvalósulhat, most néhány olyan példát
említene, amelyről már korábban is esett szó testületi üléseken, különböző fórumokon.
A szakmai tapasztalatokat hasznosítva nagy segítséget nyújthatna az Iskola a tanulóival
együtt a község parkosításában és virágosításában. A falunak ez a kiadások csökkentését
jelenthetné, a tanulók pedig szakmai ismereteiket bővíthetnék.
Említést kell tennünk a Gárgyán erdő területéről, az ott kialakított pihenőkről is.
Egyeztetve Juhász Pállal - az Erdészet vezetőjével, Andrésiné dr. Ambrus Ildikó
igazgatóval és Petró Ferenc polgármesterrel, az erdei környezet rendezése és ápolása a
továbbiakban szintén összefogással megteremthető lenne.
Végül, javítani lehetne a kulturális élet és a sport tevékenység kapcsolatain is, hiszen a
fiatalok is jobban megismerhetik egymást, és az intézmény is nyitottabbá válik a község
lakói felé.
Rózsa József képviselő: A kulturális élet területén az intézményben tanulók már több éve
műsoraikkal megtisztelik és köszöntik a nyugdíjasokat.
Pőcze Levente képviselő: Mint egykori diák, mindig jó érzéssel gondol az Iskolára, az ott
töltött évekre. Az Iskolában tanítók, oktatók a mai napig törekednek arra, hogy ne csak a
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pedagógianevelést adják meg, hanem felkészítsék a tanulókat az előttük álló életre, a
birtokukban lévő tapasztalat átadásával is.
Zsiros Attila igazgatóhelyettes: Az elhangzott javaslatok megvalósíthatóak, az Iskola
nyitott minden kezdeményezésre és az egyeztetések megkezdésére.
Petró Ferenc polgármester: Vannak már meglévő és jól működő kapcsolatok, például az
Orchis Természetvédő Egyesület és az Általános Iskola tanulói között, de említhetjük a
minden évben megrendezésre kerülő Kihívás Napjának eseményeit is. Javasolja a
határozat 1.) pontját az alábbiak szerint módosítani:
„ 1.) A Képviselő-testület a Bedő Albert Középiskola, Erdészeti
Szakiskola és Kollégium oktató-nevelő munkáját
m e g k ö s z ö n i és a tájékoztatót t u d o m á s u l v e s z i . ”
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Petró Ferenc polgármester szavazásra bocsátja
az 1.) pontra vonatkozó módosító indítványát, amely szerint:
„ 1.) A Képviselő-testület a Bedő Albert Középiskola, Erdészeti
Szakiskola és Kollégium oktató-nevelő munkáját
m e g k ö s z ö n i és a tájékoztatót t u d o m á s u l v e s z i . ”
A Képviselő-testület 12 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a módosító javaslatot.
Petró Ferenc polgármester szavazásra bocsátja a Bizottság kiegészítő határozati pontját,
amely alapján:
„2.) A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Bedő Albert Középiskola,
Erdészeti Szakiskola és Kollégium 125 éves fennállásának
alkalmából 2008-ban közös ünnepségsorozatot kíván rendezni
az oktatási intézménnyel.”
A Képviselő-testület 12 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a kiegészítő javaslatot.
Petró Ferenc polgármester az elfogadott módosítással és kiegészítéssel együtt szavazásra
bocsátja az előterjesztésben foglaltakat.
A Képviselő-testület 12 igen szavazattal elfogadta és meghozta az alábbi határozatát:
179/2007.(XI.30.) KT határozat
Tárgy: Tájékoztató a Bedő Albert Középiskola, Erdészeti Szakiskola és Kollégium
oktató-nevelő munkájáról
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Határozat

Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselőtestület) megtárgyalta a tárgyi előterjesztést és a következő határozatot hozza:
1.) A Képviselő-testület a Bedő Albert Középiskola, Erdészeti
Szakiskola
és
Kollégium
oktató-nevelő
munkáját
m e g k ö s z ö n i és a tájékoztatót t u d o m á s u l v e s z i .
2.) A Képviselő-testület ú g y d ö n t , hogy a Bedő Albert
Középiskola, Erdészeti Szakiskola és Kollégium 125 éves
fennállásának alkalmából 2008-ban közös ünnepségsorozatot
kíván rendezni az oktatási intézménnyel.”
Határidő: 2007. november 30.
Felelős: Petró Ferenc polgármester
Határozatról értesül:
1. Petró Ferenc polgármester
2. Gárgyán István helyettesítő jegyző, általa az osztályvezetők
3. Andrésiné dr. Ambrus Ildikó – a Bedő Albert Középiskola, Erdészeti Szakiskola és
Kollégium igazgatója
4. Irattár
Zsiros Attila igazgatóhelyettes 10,40-kor távozik a testületi ülésről.

VI. Napirendi pont
Gondozási Központ Szakmai Programjának módosítása
Előadó: Kása Gabriella intézményvezető
(Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 8. számú melléklete tartalmazza.)
Petró Ferenc polgármester: Átadja a szót Kása Gabriella intézményvezető asszonynak, a
napirendi pont előadójának.
Kása Gabriella intézményvezető: A kiadott írásos anyaghoz szóbeli kiegészítést nem
kíván hozzáfűzni, várja a felmerülő kérdéseket, illetve a javaslatokat.
Petró Ferenc polgármester: A Szociális, Ifjúsági és Sport Bizottság ülésén megvitatta az
előterjesztést, felkéri az elnököt ismertesse a meghozott véleményt.

14
Dr. Sümegi Sándor SZISB elnöke: A Bizottság egyetért az írásbeli előterjesztésben
foglaltakkal, és alkalmasnak tartja, hogy azt a Képviselő-testület megvitassa, és
elfogadja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Petró Ferenc polgármester szavazásra bocsátja a
Gondozási Központ Szakmai Programjának módosításának elfogadását.
A Képviselő-testület 12 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta és meghozta az alábbi
határozatát:
180/2007.(XI.30.) KT határozat
Tárgy: A Gondozási Központ Szakmai Programjának módosítása
Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselőtestület) megtárgyalta Kása Gabriella intézményvezető tárgyi előterjesztését és az alábbi
határozatot hozza:
1.) A Képviselő-testület ú g y d ö n t , hogy a 130/2007.(IX.21.) KT határozattal
jóváhagyott Szakmai Program 42. oldalán az Idősek nappali ellátására vonatkozó
rész „Működési engedély 50 főre – 6 napos nyitva tartással” szövegrésze helyébe
„Működése 60 fővel – 6 napos nyitva tartással történik” szövegrész lép.
2.) A Képviselő-testület ú g y d ö n t , hogy a 130/2007. (IX.21.) KT határozattal
jóváhagyott Szakmai Program 10/B számú mellékletének – Házirend – 1.
oldalának „Férőhelyek száma: 50 fő” szövegrésze helyébe „Férőhelyek száma:
60 fő” szövegrész lép.
3.) A Képviselő-testület m e g b í z z a a Gondozási Központ vezetőjét, hogy a
Gondozási Központ Szakmai Programjának egységes szerkezetben való kezelését,
és 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: 1.) és 2.) pont esetében azonnal, 3.) pont esetében folyamatosan
Felelős: Kása Gabriella intézményvezető,
Petró Ferenc polgármester
Határozatról értesülnek:
1. Petró Ferenc polgármester
2. Gárgyán István helyettesítő jegyző - általa az osztályvezetők
3. Kása Gabriella intézményvezető
4. Dél-alföldi Regionális Közigazgatási Hivatal – működési engedélyeztetés révén 5. Irattár
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VII. Napirendi pont
A Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás létrehozása és a 158/2007.
(XI.14.) KT határozat visszavonása
Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 9. számú melléklete tartalmazza.)
Petró Ferenc polgármester: A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság, valamint a Település-,
Vidékfejlesztési és Mezőgazdasági Bizottság is megvitatta az előterjesztést, felkéri az
elnököket, ismertessék a meghozott véleményeket.
Polner Frigyesné PTB elnöke: A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság 2007. november 29én megtartott ülésén a tárgyi előterjesztést megtárgyalta, azzal egyetért és alkalmasnak
tartja, hogy a Képviselő-testület azt megvitassa és elfogadja.
Babarczi Antal TVMB elnöke: A Település-, Vidékfejlesztési és Mezőgazdasági
Bizottság 2007. november 29-én megtartott ülésén a tárgyi előterjesztést megtárgyalta,
azzal egyetért és alkalmasnak tartja, hogy a Képviselő-testület azokat megvitassa és
elfogadja.
Petró Ferenc polgármester: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése módosította a
Társulási Megállapodás tervezet szövegét, ezért szükségessé vált a 158/2007. (XI.14.) KT
határozat visszavonása és az új Társulási Megállapodás elfogadása.
A Társulási Megállapodásban apróbb módosítások történtek, pl.: a Szegedi
Környezetgazdálkodási Kht. Nonprofit Kft-vé alakult át, valamint a Csongrád Megyei
Közigazgatási Hivatal helyett új elnevezésként a Dél-alföldi Regionális Közigazgatási
Hivatal szerepel.
Több módosítás is megtörtént, ezeket az előterjesztés részletesen ismerteti és a
mellékletekben olvashatóak a végleges formátumok.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Petró Ferenc polgármester szavazásra bocsátja a
Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás létrehozásának és a 158/2007. (XI.14.)
KT határozat visszavonásának elfogadását.
A Képviselő-testület 12 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta és meghozta az alábbi
határozatát:
181/2007.(XI.30.) KT határozat
Tárgy: A Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás létrehozása és a 158/2007.
(XI.14.) KT határozat visszavonása
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H a t á r o z a t
Ásotthalom Község Önkormányzata 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 158/2007. (XI.14.) KT határozatát
visszavonja.

2.)

A Képviselő-testület e g y e t é r t 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.

3.)

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.

4.)

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 t a g j á n a k Petró Ferenc
Ásotthalom Község Önkormányzata polgármesterét j e l ö l i k i .

5.)

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 önkormányzatot terhelő egyszeri hozzájárulás
mértékeként 2Ft/lakos kiadást az Egyéb feladatok, „Dél-alföldi Térségi
Hulladékgazdálkodási Társulás hozzájárulás” soron b i z t o s í t s a .

6.)

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
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VIII. 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 10. számú melléklete tartalmazza.)
Petró Ferenc polgármester: Átadja a szót Gárgyán István helyettesítő jegyzőnek, a
napirendi pont előadójának.
Petró Ferenc polgármester: A felvehető maximális létszámot módosítani kell, mert
pályázati támogatás igénybevételének is feltétele a 80%-os mértékű kihasználtság. Ezen
kívül a valóságos állapothoz is igazodik a változtatás.
Petró Ferenc polgármester: Az Oktatási, Művelődési, Egészségügyi és Sport Bizottság
megvitatta az előterjesztést, felkéri az elnököt ismertese a meghozott véleményt.
Tóth István OMEB elnöke: A Bizottság egyetért az írásbeli előterjesztésben
foglaltakkal.
A Bizottság a határozati javaslat 1.) pontját az alábbiak szerint javasolja m ó d o s í t a n i :
„1.) 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: 40 fő
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: 115 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”

A Bizottság a módosító javaslattal e g y e t é r t , és a l k a l m a s n a k tartja, hogy azt a
Képviselő-testület m e g v i t a s s a 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
módosító indítvány elfogadását.
A Képviselő-testület 12 igen szavazattal elfogadta a módosító indítványt.
Petró Ferenc polgármester szavazásra bocsátja az előzőekben elfogadott módosítással
együtt az előterjesztésben foglaltakat.
A Képviselő-testület 12 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta és meghozta az alábbi
határozatát:
182/2007.(XI.30.) KT határozat
Tárgy: Kiss Ferenc Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Napközi
Otthonos Óvoda Alapító Okiratának módosítása
H a t á r o z a t
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselőtestület) 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
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: 40 fő
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: 115 fő
6783 Ásotthalom, Béke u. 3. (Alapfokú Művészetoktatási Intézményegység)
Évfolyamok száma: alapfokú művészeti oktatásban
12 évfolyam, amelyből 2 előkészítő, 6 alapfokú, 4
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továbbképző;
Felvehető maximális gyermeklétszám: 250 fő”
2.) 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

IX. Napirendi pont
A Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár 2008. évi munkatervének jóváhagyása
Előadó: Kovács-Tanács Istvánné igazgató
(Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 11. számú melléklete tartalmazza.)
Petró Ferenc polgármester: Átadja a szót Kovács-Tanács Istvánné igazgató asszonynak,
a napirendi pont előadójának.
Kovács-Tanács Istvánné igazgató: A kiadott írásos anyaghoz szóbeli kiegészítést nem
kíván hozzáfűzni, várja a felmerülő kérdéseket, illetve a javaslatokat.
Petró Ferenc polgármester: Az Oktatási, Művelődési, Egészségügyi és Sport Bizottság
megvitatta az előterjesztést, felkéri az elnököt ismertese a meghozott véleményt.
Tóth István OMEB elnöke: Az Oktatási, Művelődési, Egészségügyi és Sport Bizottság
2007. november 29-én megtartott ülésén a tárgyi előterjesztést megtárgyalta, azzal
egyetért és alkalmasnak tartja, hogy a Képviselő-testület azt megvitassa és elfogadja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Petró Ferenc polgármester szavazásra bocsátja a
Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár 2008. évi munkatervének elfogadását.
A Képviselő-testület 12 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta és meghozta az alábbi
határozatát:
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183/2007.(XI.30) KT határozat
Tárgy: A Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár 2008. évi munkatervének
jóváhagyása
Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselőtestület) megtárgyalta Kovács-Tanács Istvánné igazgató előterjesztését az intézmény
2008. évi munkatervére vonatkozóan és a következő határozatot hozza:
1. A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező Petőfi Sándor Művelődési
Ház és Könyvtár 2008. évi munkatervét j ó v á h a g y j a .
2. A Képviselő-testület m e g b í z z a az igazgatót, hogy gondoskodjon a terv
végrehajtásának szakmai és tárgyi feltételeiről.
Határidő: 2008. december 31.
Felelős: Kovács-Tanács Istvánné igazgató
A határozatról értesül:
1. Petró Ferenc polgármester
2. Kovács-Tanács Istvánné Műv. Ház és Könyvtár igazgató
3. Gárgyán István helyettesítő jegyző – általa az osztályvezetők
4. Irattár

X. Napirendi pont
Ruzsai Köztestületi Tűzoltóság támogatás iránti kérelmének elbírálása
Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 12. számú melléklete tartalmazza.)
Petró Ferenc polgármester: A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság, valamint a Település-,
Vidékfejlesztési és Mezőgazdasági Bizottság is megvitatta az előterjesztést, felkéri az
elnököket, ismertessék a meghozott véleményeket.
Polner Frigyesné PTB elnöke: A Bizottság az írásbeli előterjesztésben foglaltakkal
egyetért.
A Bizottság a határozati javaslat „A” variáció 1.) pontját az alábbiak szerint javasolja
módosítani:
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„A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Köztestület
kérelmének csak abban az esetben ad helyt, ha az ÖNHIKI
2007. évi II. fordulójában az Önkormányzat támogatást nyer.
Amennyiben az Önkormányzat nem nyer támogatást, a
kérelmet elutasítja.”
A Bizottság a módosító javaslattal együtt elfogadja az írásbeli előterjesztést és
alkalmasnak tartja arra, hogy azt a Képviselő-testület megvitassa és az„A” variációt
elfogadja.
Babarczi Antal TVMB elnöke: A Bizottság az írásbeli előterjesztésben foglaltakkal
egyetért.
A Bizottság a határozati javaslat „A” variáció 1.) pontját az alábbiak szerint javasolja
módosítani:
„A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Köztestület
kérelmének csak abban az esetben ad helyt, ha az ÖNHIKI
2007. évi II. fordulójában az Önkormányzat támogatást nyer.
Amennyiben az Önkormányzat nem nyer támogatást, a
kérelmet elutasítja.”
A Bizottság a módosító javaslattal együtt elfogadja az írásbeli előterjesztést és
alkalmasnak tartja arra, hogy azt a Képviselő-testület megvitassa és az„A” variációt
elfogadja.
Petró Ferenc polgármester: A Ruzsa Községi Köztestületi Önkéntes Tűzoltóság a jobb
színvonalú működéshez 2006. illetve 2007. évben 721.310.-Ft költségű beruházást
eszközölt rádiótorony létesítéséhez.
A Ruzsa Községi Köztestületi Önkéntes Tűzoltóság – az alapszabályában rögzítettek
alapján- fejlesztési hozzájárulás címén a lakosság arányában 274.277.- Ft, azaz
Kettőszázhetvennégyezer-kettőszázhetvenhét forinttámogatást kér Ásotthalom Község
Önkormányzatától a mellékelt kérelemben foglaltak szerint.
Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést és annak mellékleteit szíveskedjen
megvitatni, és a döntést meghozni.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Petró Ferenc polgármester szavazásra bocsátja a
módosító indítvány elfogadását, amely alapján „A” variáció 1.) pontját az alábbiak
szerint javasolja módosítani mindkét Bizottság: :
„A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Köztestület
kérelmének csak abban az esetben ad helyt, ha az ÖNHIKI
2007. évi II. fordulójában az Önkormányzat támogatást nyer.
Amennyiben az Önkormányzat nem nyer támogatást, a
kérelmet elutasítja.”
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A Képviselő-testület 12 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a módosított „A”
variációt.
Petró Ferenc polgármester szavazásra bocsátja az elfogadott módosítással együtt a Ruzsai
Köztestületi Tűzoltóság támogatás iránti kérelmének elbírálására vonatkozó előterjesztés
módosított „A” variációjának elfogadását.
A Képviselő-testület 12 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta és meghozta az alábbi
határozatát:
184/2007.(XI.30.) KT határozat
Tárgy: Ruzsai Köztestületi Tűzoltóság támogatás iránti kérelmének elbírálása
H a t á r o z a t
Ásotthalom Község Önkormányzata 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 Köztestület kérelmének csak abban
az esetben ad helyt, ha az ÖNHIKI 2007. évi II. fordulójában az
Önkormányzat támogatást nyer. Amennyiben az Önkormányzat nem nyer
támogatást, a kérelmet elutasítja.
2.) A Képviselő-testület m e g b í z z a a polgármestert és a helyettesítő jegyzőt – a
meghozott döntésnek megfelelően - a szükséges intézkedések megtételével.
Határidő: azonnal
Felelős: Petró Ferenc polgármester
Határozatról értesül:
1. Petró Ferenc polgármester
2. Gárgyán István helyettesítő jegyző- általa az osztályvezetők
3. Ruzsa Község Köztestületi Önkéntes Tűzoltóság
4. Irattár

XI. Napirendi pont
A 2006. évi belső ellenőri jelentés elfogadása
Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 13. számú melléklete tartalmazza.)

23

Petró Ferenc polgármester: Az előterjesztést minden Bizottság megvitatta, felkéri az
elnököket ismertessék a meghozott véleményeket.
Polner Frigyesné PTB elnöke: A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság 2007. november 29én megtartott ülésén a tárgyi előterjesztést megtárgyalta, azzal egyetért és alkalmasnak
tartja, hogy a Képviselő-testület azt megvitassa és elfogadja.
Babarczi Antal TVMB elnöke: A Település-, Vidékfejlesztési és Mezőgazdasági
Bizottság 2007. november 29-én megtartott ülésén a tárgyi előterjesztést megtárgyalta,
azzal egyetért és alkalmasnak tartja, hogy a Képviselő-testület azokat megvitassa és
elfogadja.
Dr. Sümegi Sándor SZISB elnöke: A Szociális, Ifjúsági és Sport Bizottság a 2007.
november 29-én megtartott ülésén a tárgyi előterjesztést megtárgyalta, azzal egyetért és
alkalmasnak tartja, hogy a Képviselő-testület azokat megvitassa és elfogadja.
Tóth István OMEB elnöke: 2007. november 29-én megtartott ülésén a tárgyi
előterjesztést megtárgyalta, azzal egyetért és alkalmasnak tartja, hogy a Képviselő-testület
azokat megvitassa és elfogadja.
Pőcze Levente ÜB elnöke: A 2007. november 29-én megtartott ülésén a tárgyi
előterjesztést megtárgyalta, azzal egyetért és alkalmasnak tartja, hogy a Képviselő-testület
azokat megvitassa és elfogadja.
Petró Ferenc polgármester: Várja a kérdéseket, hozzászólásokat.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Petró Ferenc polgármester szavazásra bocsátja a
2006. évi belső ellenőri jelentés elfogadásáról szóló előterjesztés elfogadását.
A Képviselő-testület 12 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta és meghozta az alábbi
határozatát:
185/2007.(XI.30.) KT határozat
Tárgy: A 2006. évi belső ellenőri jelentés elfogadása
Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselőtestület) megtárgyalta a tárgyi előterjesztést és a következő határozatot hozza:
1.)

A Képviselő-testület e l f o g a d j a a határozat mellékletében megfogalmazott,
Ásotthalom Önkormányzat Polgármesteri Hivatalánál és a költségvetési
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intézményeinél 2006. évben elvégzett ellenőrzések tapasztalatairól készült Éves
Ellenőrzési Jelentést.
Határidő: azonnal
Felelős: Petró Ferenc polgármester
Határozatról értesül:
1. Petró Ferenc polgármester
2. Gárgyán István helyettesítő jegyző, általa az osztályvezetők
3. Juhász Róbert belső ellenőr
4. Irattár

XII.

Napirendi pont

A 2008. évi belső ellenőrzési terv
Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 14. számú melléklete tartalmazza.)
Petró Ferenc polgármester: A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság megvitatta az
előterjesztést, felkéri az elnököt ismertesse a meghozott véleményt.
Polner Frigyesné PTB elnöke: A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság 2007. november 29én megtartott ülésén a tárgyi előterjesztést megtárgyalta, azzal egyetért és alkalmasnak
tartja, hogy a Képviselő-testület azt megvitassa és elfogadja.
Petró Ferenc polgármester: Várja a kérdéseket, hozzászólásokat.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Petró Ferenc polgármester szavazásra bocsátja a
2008. évi belső ellenőrzési terv elfogadásáról szóló előterjesztés elfogadását.
A Képviselő-testület 12 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta és meghozta az alábbi
határozatát:
186/2007.(XI.30.) KT határozat
Tárgy: 2008. évi belső ellenőrzési terv
Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselőtestület) megtárgyalta a tárgyi előterjesztést és a következő határozatot hozza:
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1.) A Képviselő-testület a 2008. évi belső ellenőrzési tervet jóváhagyja a
csatolt 1.) 2.) és 3.) számú mellékletek szerint.
Határidő: 2008. január 01.
Felelős:
Petró Ferenc polgármester
Határozatról értesül:
1. Petró Ferenc polgármester
2. Gárgyán István helyettesítő jegyző, általa az osztályvezetők
3. Juhász Róbert belső ellenőr
4. Irattár

XIII. Napirendi pont
Az ÁSOTT-TELSZO Kht. intézkedési tervének végrehajtásáról szóló beszámoló
elfogadása
Előadó: Németh Attila ügyvezető
(Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 15. számú melléklete tartalmazza.)

Petró Ferenc polgármester: A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság, valamint a Település-,
Vidékfejlesztési és Mezőgazdasági Bizottság is megvitatta az előterjesztést, felkéri az
elnököket, ismertessék a meghozott véleményeket.
Polner Frigyesné PTB elnöke: A Bizottság az írásbeli előterjesztésben foglaltakkal nem
ért egyet és nem tartja alkalmasnak, hogy azt a Képviselő-testület megvitassa, és
elfogadja.
Babarczi Antal TVMB elnöke: A Bizottság az írásbeli előterjesztésben foglaltakkal nem
ért egyet és nem tartja alkalmasnak, hogy azt a Képviselő-testület megvitassa, és
elfogadja.
Petró Ferenc polgármester: Sokkal határozottabb intézkedéseket várnak a bizottsági és
testületi tagok az ügyvezetőtől. Elképzelhető, hogy a szigorításokkal a munkafegyelem
javul, de az nem tűnik ki a beszámolóból, hogy milyen mértékű megtakarítást ért el a kht.
Ennek alapján a decemberi ülésre pontosabb adatokat kérnek a bizottsági- és testületi
tagok.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Petró Ferenc polgármester szavazásra bocsátja az
elhangzott bizottsági javaslatok alapján azt a módosító indítványt, amely alapján az
ÁSOTT-TELSZO Kht. intézkedési tervének végrehajtásáról szóló beszámolót a
Képviselő-testület nem fogadja el.
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A Képviselő-testület 10 igen szavazattal 2 fő tartózkodása mellett a módosító indítványt
elfogadta és meghozta az alábbi határozatát:
187/2007.(XI.30.) KT határozat
Tárgy: Az ÁSOTT-TELSZO Kht. intézkedési tervének végrehajtásáról szóló beszámoló
elfogadása.
Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban Képviselőtestület) 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 n e m
fogadja el.

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. Irattár

XIV. Napirendi pont
Tájékoztató az Önkormányzat 2007. III. negyedévi gazdálkodásáról
Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 16. számú melléklete tartalmazza.)
(Gajdánné Szatmári Mária könyvvizsgáló asszony írásos véleményét a jegyzőkönyv 17.
számú melléklete tartalmazza.)
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Petró Ferenc polgármester: A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság megvitatta az
előterjesztést, felkéri az elnököt ismertese a meghozott véleményt.
Polner Frigyesné PTB elnöke: A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság 2007. november 29én megtartott ülésén a tárgyi előterjesztést megtárgyalta, azzal egyetért és alkalmasnak
tartja, hogy a Képviselő-testület azt megvitassa és elfogadja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Petró Ferenc polgármester szavazásra bocsátja az
Önkormányzat 2007. III. negyedévi gazdálkodásáról szóló tájékoztató elfogadását.
A Képviselő-testület 12 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, és meghozta az alábbi
határozatát:
188/2007.(XI.30.) KT határozat
Tárgy: Tájékoztató az Önkormányzat III. negyedévi gazdálkodásáról
Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselőtestület) az önkormányzat 2007. III. negyedévi gazdálkodásáról szóló tájékozatót Petró
Ferenc előterjesztésében megtárgyalta, és az alábbiak szerint határoz:
1.) A Képviselőtestület megállapítja, hogy az Önkormányzat és intézményei
gazdálkodását az I.-III. negyedév során a 2007. évi költségvetési rendelete
alapján folytatta és a III. negyedévről szóló tájékoztatót elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: 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

XV. Napirendi pont
Az Önkormányzat 2007. évi költségvetésének módosítása
Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 18. és 19. számú melléklete tartalmazza.)

28

Petró Ferenc polgármester: A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság megvitatta az
előterjesztést, felkéri az elnököt ismertese a meghozott véleményt.
Polner Frigyesné PTB elnöke: A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság 2007. november 29én megtartott ülésén a tárgyi előterjesztést megtárgyalta, azzal egyetért és alkalmasnak
tartja, hogy a Képviselő-testület azt megvitassa és elfogadja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Petró Ferenc polgármester szavazásra bocsátja az
Önkormányzat 2007. évi költségvetésének módosításának elfogadását.
A Képviselő-testület 12 igen szavazattal a rendeletmódosítást egyhangúlag elfogadta, és
megalkotta rendeletét.
32/2007.(XI.30.) rendelet
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 2007. évi
költségvetésének módosításáról szóló rendeletet megalkotta.
(A rendelet teljes szövege – az előterjesztett tervezet szerint – a jegyzőkönyv 19. számú
melléklete.)

XVI. Napirendi pont
Az Önkormányzat 2008. évi költségvetési koncepciója
Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 20. számú melléklete tartalmazza.)
(Gajdánné Szatmári Mária könyvvizsgáló asszony írásos véleményét a jegyzőkönyv 21.
számú melléklete tartalmazza.)
Petró Ferenc polgármester: Az előterjesztést minden Bizottság megvitatta, felkéri az
elnököket ismertessék a meghozott véleményeket.
Polner Frigyesné PTB elnöke: A Bizottság a határozati javaslatot az alábbi 15. ponttal
javasolja kiegészíteni:
„ 15.) A Képviselő-testület vizsgálja felül a 2008. évi külterületi
fejlesztési lehetőségeket.”
A Bizottság a kiegészítő javaslattal együtt elfogadja az írásbeli előterjesztésben
foglaltakat, és alkalmasnak tartja, hogy azt a Képviselő-testület megvitassa, és elfogadja.
Babarczi Antal TVMB elnöke: A Bizottság a határozati javaslatot az alábbi 15. ponttal
javasolja kiegészíteni:
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„ 15.) A Képviselő-testület vizsgálja felül a 2008. évi külterületi
fejlesztési lehetőségeket.”
A Bizottság a kiegészítő javaslattal együtt elfogadja az írásbeli előterjesztésben
foglaltakat, és alkalmasnak tartja, hogy azt a Képviselő-testület megvitassa, és elfogadja.

Dr. Sümegi Sándor SZISB elnöke: A Bizottság a határozati javaslatot az alábbi 15.
ponttal javasolja kiegészíteni:
„ 15.) A Képviselő-testület vizsgálja felül a 2008. évi külterületi
fejlesztési lehetőségeket.”
A Bizottság a kiegészítő javaslattal együtt elfogadja az írásbeli előterjesztésben
foglaltakat, és alkalmasnak tartja, hogy azt a Képviselő-testület megvitassa, és elfogadja.
Tóth István OMEB elnöke: A Bizottság a határozati javaslatot az alábbi 15. ponttal
javasolja kiegészíteni:
„ 15.) A Képviselő-testület vizsgálja felül a 2008. évi külterületi
fejlesztési lehetőségeket.”
A Bizottság a kiegészítő javaslattal együtt elfogadja az írásbeli előterjesztésben
foglaltakat, és alkalmasnak tartja, hogy azt a Képviselő-testület megvitassa, és elfogadja.
Pőcze Levente ÜB elnöke: A Bizottság a határozati javaslatot az alábbi 15. ponttal
javasolja kiegészíteni:
„ 15.) A Képviselő-testület vizsgálja felül a 2008. évi külterületi
fejlesztési lehetőségeket.”
A Bizottság a kiegészítő javaslattal együtt elfogadja az írásbeli előterjesztésben
foglaltakat, és alkalmasnak tartja, hogy azt a Képviselő-testület megvitassa, és elfogadja.

Petró Ferenc polgármester: Önkormányzatunk és intézményeik költségvetésében a 2008.
évben a normatíva csökkenés hozzávetőlegesen 16 millió forintos összeget jelent, de ez
még nem a végleges számot tükrözi. Mivel a település adóerőképessége is megváltozik,
az egyéb támogatások összegeiből is elvonásokra számíthatunk. Így jelenleg 40 millió
forinttal kevesebb-ből terveztünk.
Mivel koncepciót tervezünk és nem a végleges költségvetési rendeletet, a fő irányokról
beszélhetünk.
Petró Ferenc polgármester: Köszönti Gajdánné Szatmári Mária könyvvizsgáló asszonyt,
és felkéri, ismertesse véleményét.
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Gajdánné Szatmári Mária könyvvizsgáló a jegyzőkönyv 21. számú mellékletében
található véleményt ismertette.
Kérdések, hozzászólások:
Kiss Sándor képviselő: Hozzászólásával fel kívánja hívni a figyelmet arra, hogy a
döntések meghozatalakor mindig alaposan ki kell elemezni a meghozott döntés
következményeit is, főleg a koncepció elfogadásakor. A koncepciónak illeszkedni kell a
megfogalmazott és elfogadott közép- és hosszutávú elképzeléseink közé. Önkritikát is
gyakorolva, véleménye, hogy a meghozott határozatokkal néha nem megalapozott
döntéseket hoz a Testület.
Erre példa a Bartók utcai óvodában a bölcsőde működtetése, majd annak megszüntetése,
és új csoportszoba kialakítása az előírt feltételekkel az iskolai épületben. A
költségvetésben erre a célokra is meg kellett keresni a forrásokat, elvonva ezzel más célok
megvalósításától. Ráadásul már az is elhangzott, hogy a jelenleg meglévő csoportszobák
nem tudják befogadni a 2008 szeptemberében várható megnövekedett gyereklétszámot.
Nem tűnik tehát jó döntésnek az óvoda bezárása, mert ismételten szükség lenne rá.
A koncepció anyagának tegnapi bizottsági ülésen való tárgyalásakor már elhangzott az is,
és mivel fontos, ő is megemlíti, hogy a megfogalmazott szigorítások minden intézményre
legyenek kötelezően betartandók, mert ha azt nem mindenki fogja figyelembe venni a
tervezéskor, akkor a szigorítás nem éri el a célját.
Petró Ferenc polgármester: A bölcsőde indításánál igen komoly érvek és ellenérvek
kerültek felsorolásra, végül a működtetés mellett döntött a Testület. Az akkor ígért
működtetéshez szükséges pénzügyi források viszont nem álltak rendelkezésre, ezért
kellett felülvizsgálni a tényleges igényeket, a kiadási oldalt és a bevételi forrásokat.
Az óvodai létszámnál, pedig először 80 fő körüli létszámról kaptunk tájékoztatást, de ez
később már áprilisban 90 körüli volt.
A Bartók utcai óvodaépület felújítását pályázati támogatással kívánjuk megvalósítani, de
ez is egy szándék, mindaddig, amíg nem születik döntés a támogatások odaítéléséről. A
felsoroltak alapján megállapítható, hogy egy-egy meghozott Testületi döntés hatása,
annak következménye nagyon sok mindentől függ.
Babarczi Antal képviselő: Minden évben tapasztalható, hogy már a koncepció
kidolgozásakor számolnunk kell az állami támogatás folyamatos csökkentésével.
Továbbra is szorgalmazza, hogy a Testület keressen megoldást. A tegnapi Bizottsági
ülésen már néhányat ismertetett, és javasolja a mostani állapotból való kilépés
lehetőségeinek helyi szintű keresését.
Petró Ferenc polgármester: Egyetért a kényszerhelyzet megszüntetésére való törekvéssel,
ezt tegnap is elmondta, de a mai helyzetben ez az Önkormányzatoknak igen nehéz.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Petró Ferenc polgármester szavazásra bocsátja
a Bizottságok által javasolt 15. kiegészítő határozati pont elfogadását, amely alapján:
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„ 15.) A Képviselő-testület vizsgálja felül a 2008. évi külterületi
fejlesztési lehetőségeket.”
A Képviselő-testület a kiegészítő javaslatot 12 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
Petró Ferenc polgármester az elfogadott kiegészítéssel együtt szavazásra bocsátja az
Önkormányzat 2008. évi költségvetési koncepciójának elfogadását.
A Képviselő-testület 11 igen szavazattal 1 fő tartózkodása mellett elfogadta és meghozta
az alábbi határozatát:
189/2007.(XI.30.) KT határozat
Tárgy: Az Önkormányzat 2008. évi költségvetési koncepciója
Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselőtestület) megtárgyalta az Önkormányzat 2008. évi költségvetési koncepciójáról szóló
előterjesztést és az alábbiak szerint határoz:
A Képviselőtestület a 2008. évi költségvetési koncepciót elfogadja a következő
feltételekkel:
1.) A pozícióromlással együtt kialakult, változatlan körülmények között fennálló 76.101 e
Ft forráshiány a 2008. évi költségvetés összeállításakor sem növelhető.
2.) Az Önkormányzat kötelező feladatainak ellátását biztosító intézmények
költséghatékony működtetése, az ellátás színvonalának megtartása mellett.
3.) További költség-megtakarítási lehetőségeket kell feltárni.
4.) Az Önkormányzat céljainak megfelelően (gazdasági érdekeinek szem előtt tartásával)
törekedni kell arra, hogy a különböző fejlesztések forrásai a nemzeti és uniós
pályázati alapokból a lehető legmagasabb mértékben támogatást nyerjenek. Ennek
érdekében a nemzeti pályázati tanácsadó szervezetekre, valamint a határon túli
kapcsolatokra építve a környező országok testvérmegyéinek szakértői segítségével,
keresni kell minden olyan lehetőséget, amellyel reális esély kínálkozik támogatások
megszerzésére.
5.) Felül kell vizsgálni az önként vállalt feladatok indokoltságát, a hozzájuk rendelt
pénzügyi források nagyságrendjét.
6.) Az intézményi
megállapításra.

költségvetések

a

feladatellátáshoz

igazodóan

kerüljenek
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7.) A bevételeiket minimum a 2007. évi teljesítési adatokkal megegyezően kell
megtervezni.
8.) A rendszeres személyi juttatásoknál a 2007. december 31-i engedélyezett
álláshelyeknél betöltött státuszok esetében csak a besorolási illetmény és a kötelező
pótlék biztosítható a soros és előrehozott előrelépésekhez kapcsolódó módosított
besorolások figyelembevételével.
9.) A besorolási illetményeket 13. hónapra, minden más személyi juttatást 12 hónapra
kell tervezni.
10.) Az étkezési nyersanyagnormákat a vonatkozó időszakban érvényes fogyasztói
árindex nagyságrendjével kell emelni.
11.) Egyéb dologi kiadások tekintetében a feladatellátás-vizsgálat során megalapozottan
indokolt, ennek minősülő költségei vehetők figyelembe.
12.) A közüzemi díjakat a 2008. január 1-től hatályos díjszabás szerint kell megtervezni.
13.) Minden egyéb kiadás csak a 2007 évi eredeti előirányzat szintjének megfelelően
tervezhető.
14.) Az egészségbiztosítási pénztár által finanszírozott intézmény kiadásai az OEP által
meghatározott irányelvek alapján tervezhetők be.
15.) A Képviselő-testület vizsgálja felül a 2008. évi külterületi fejlesztési lehetőségeket.

Határidő: 2008. február
Petró Ferenc polgármester
Felelős:
Gárgyán István helyettesítő jegyző, általa az osztályvezetők
Intézményvezetők
Határozatról értesül:
1.) Petró Ferenc polgármester
2.) Gárgyán István helyettesítő jegyző, általa az osztályvezetők
3.) Irattár
Gajdánné Szatmári Mária 11,30-kor távozik az ülésről.

XVII. Napirendi pont
Tájékoztató a Tisza Volán 2007. december 09-től életbe lépő menetrendváltozásáról
Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 22. számú melléklete tartalmazza.)
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Petró Ferenc polgármester: A Település, Vállalkozásfejlesztési és Mezőgazdasági
Bizottság megvitatta az előterjesztést, felkéri az elnököt ismertese a meghozott
véleményt.
Babarczi Antal TVMB elnöke: A Település, Vállalkozásfejlesztési és Mezőgazdasági
Bizottság 2007. november 29-én megtartott ülésén a tárgyi előterjesztést megtárgyalta,
azzal egyetért és alkalmasnak tartja, hogy a Képviselő-testület azt megvitassa és
elfogadja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Petró Ferenc polgármester szavazásra bocsátja a
Tisza Volán 2007. december 09-től életbe lépő menetrendváltozásáról szóló tájékoztató
elfogadását.
A Képviselő-testület 12 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, és meghozta az alábbi
határozatát:
190/2007.(XI.30.) KT határozat
Tárgy:

Tájékoztató a Tisza
menetrendváltozásáról

Volán

2007.

december

09-től

életbe

lépő

Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselőtestület) megtárgyalta a tárgyi előterjesztést és a következő határozatot hozza:
1.) A Képviselő-testület a Tisza Volán 2007. december 09-től életbe lépő
menetrendváltozásáról szóló tájékoztatót t u d o m á s u l v e s z i .
Határidő: 2007. november 30.
Felelős: Petró Ferenc polgármester
Határozatról értesül:
1. Petró Ferenc polgármester
2. Gárgyán István helyettesítő jegyző-általa az osztályvezetők
3. Tisza Volán Zrt.
4. Irattár
XVIII. Napirendi pont
„Hét Határ Határon Átnyúló Önkormányzati Szövetség a Kárpát-medencében
Egyesület”-hez való csatlakozás
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Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 23. számú melléklete tartalmazza.)
Petró Ferenc polgármester: A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság megvitatta az
előterjesztést, felkéri az elnököt ismertese a meghozott véleményt.
Polner Frigyesné PTB elnöke: A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság 2007. november 29én megtartott ülésén a tárgyi előterjesztést megtárgyalta, azzal egyetért és alkalmasnak
tartja, hogy a Képviselő-testület azt megvitassa és elfogadja.
Petró Ferenc polgármester: A Hét Határ Határon Átnyúló Önkormányzati Szövetség a
Kárpát-medencében Egyesület 2007. április 27-én kilenc határ menti magyar
önkormányzat összefogásával alakult meg. Az Egyesület a változás esélyét kínálja az
Unióba már belépett, és annak határai mentén élő magyarok számára. Az Egyesület
szeretné a Kárpát-medencei, valamint a moldvai magyar önkormányzatok összefogásával
a széthullott magyar egységet összekovácsolni. Az Unióban és annak határai mentén élő
mintegy 13 millió magyar közös érdekeinek védelmére, a határon átnyúló szakmai,
kulturális és gazdasági kapcsolatok élénkítésére, az uniós források hatékonyabb
lehívására szerveződött ez az egyesület, mely a közös magyar érdekek képviselőjeként
kíván fellépni a nemzeti és az uniós intézmények irányában.
Az Egyesület brüsszeli képviseletén keresztül újabb „magyar” ügyek kerülhetnek az uniós
döntéshozók elé, kialakulhat egy nemzetpolitikai célokat segítő regionális diplomácia, és
a képviseleten keresztül a tagönkormányzatok hozzájuthatnak a legfrissebb
információkhoz,
pályázati
lehetőségekhez,
jogszabályi
változásokhoz,
partnerkapcsolatokhoz.
Az Egyesület célja a határok menti települések közötti szorosabb együttműködés
elősegítése, az esélyegyenlőség, a versenyképesség növelésének előmozdítása, szakmaiinformációs együttműködés kialakítása.
Az Egyesület feladata a tagokkal, határon túli szervezetekkel való folyamatos
kapcsolattartás, a régiók, települések érdekeinek megjelenítése, összehangolása,
érvényesítése, belső információs rendszer, adat- és dokumentációs bázis létrehozása,
tagdíjon felüli pénzeszközök felkutatása, segélyprogramok szervezése-lebonyolítása. Az
Egyesület tervezett szolgáltatásai között szerepel az információs tevékenység,
érdekképviselet, forrásszervezés, térségfejlesztés.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Petró Ferenc polgármester szavazásra bocsátja a
„Hét Határ Határon Átnyúló Önkormányzati Szövetség a Kárpát-medencében Egyesület”hez való csatlakozás elfogadását.
A Képviselő-testület 12 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, és meghozta az alábbi
határozatát:
191/2007. (XI.30.) KT határozat
Tárgy: „ Hét Határ Határon Átnyúló Önkormányzati Szövetség a Kárpát-medencében
Egyesület”-hez való csatlakozás
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Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzata 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 , h o g y 2008. január 01. napjától
c s a t l a k o z i k a Hét Határ Határon Átnyúló Önkormányzati Szövetség a
Kárpát-medencében Egyesülethez.

2.)

A Képviselő-testület j ó v á h a g y j a a határozat 1. sz. mellékletét képező
Belépési Nyilatkozatot, továbbá eg y e t é r t a határozat 2. sz. mellékletét
képező Hét Határ Határon Átnyúló Önkormányzati Szövetség a Kárpátmedencében Egyesület Alapszabályával.

3.)

A Képviselő-testület f e l h a t a l m a z z a a polgármestert, hogy a Hét Határ
Határon Átnyúló Önkormányzati Szövetség a Kárpát-medencében Egyesülethez
történő csatlakozás érdekében írja alá a belépési nyilatkozatot.

4.)

A Képviselő-testület az Egyesület tagjainak sorába történő felvételt követően az
Önkormányzat k é p v i s e l e t é r e Petró Ferenc Ásotthalom Község
Önkormányzata polgármesterét j e l ö l i k i .

5.)

A Képviselő-testület m e g b í z z a a helyettesítő jegyzőt, hogy Ásotthalom
Község
Önkormányzata
Képviselő-testületének
Ásotthalom
Község
Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló rendeletében biztosítson 5 Ft/
lakos/ év tagdíjnak megfelelő összeget

Határidő: 1.), 4.), 5.) pontok esetében 2008. január 01.
2.), 3.) pontok esetében azonnal
Felelős: Petró Ferenc polgármester
Gárgyán István helyettesítő jegyző
Határozatról értesül:
1. Petró Ferenc polgármester
2. Gárgyán István helyettesítő jegyző- általa az osztályvezetők
3. Ister-Granum Eurorégió Fejlesztési Ügynökség Kht. – 2500 Esztergom, Széchenyi tér
1.
4. Irattár

XIX. Napirendi pont
A Családi Napközi fenntartói jogának átadására vonatkozó megállapodás
elfogadása
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Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 24. számú melléklete tartalmazza.)
Petró Ferenc polgármester: A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság, valamint a Település-,
Vidékfejlesztési és Mezőgazdasági Bizottság is megvitatta az előterjesztést, felkéri az
elnököket, ismertessék a meghozott véleményeket.
Polner Frigyesné PTB elnöke: A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság 2007. november 29én megtartott ülésén a tárgyi előterjesztést megtárgyalta, azzal egyetért és alkalmasnak
tartja, hogy a Képviselő-testület azt megvitassa és elfogadja.
Babarczi Antal TVMB elnöke: A Település-, Vidékfejlesztési és Mezőgazdasági
Bizottság 2007. november 29-én megtartott ülésén a tárgyi előterjesztést megtárgyalta,
azzal egyetért és alkalmasnak tartja, hogy a Képviselő-testület azokat megvitassa és
elfogadja.
Petró Ferenc polgármester: A Képviselő-testület 2007. július 5-i rendkívüli ülésén a
107/2007.(VII.05.) KT határozatában
elfogadta Dombóvári Arthurné egyéni
vállalkozóval Családi Napközi működtetése és alternatív napközbeni ellátás tárgyában
kötött Ellátási szerződést.
A Családi Napközi folyamatos működtetéséhez szükséges a fenntartói jog átadása
Dombóvári Arthurné egyéni vállalkozó részéről Ásotthalom Község Önkormányzata
számára. A Családi Napközi fenntartói jogának átadására vonatkozó megállapodás az
előterjesztés mellékletét képezi és így, ebben a formában az Önkormányzat biztosan
jogosult lesz a normatíva lehívására.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Petró Ferenc polgármester szavazásra bocsátja a
elfogadását.
A Képviselő-testület 12 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, és meghozta az alábbi
határozatát:
192/2007.(XI.30.) KT határozat
Tárgy: A Családi Napközi fenntartói jogának átadására vonatkozó megállapodás
elfogadása
Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselőtestület) megtárgyalta a tárgyi előterjesztést és a következő határozatot hozza:
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1.) A Képviselő-testület e l f o g a d j a – a határozat melléklete szerint- a Családi
Napközi fenntartói jogának átadására vonatkozó megállapodást.
2.) A Képviselő-testület m e g b í z z a
megállapodást írja alá.

a

polgármestert,

hogy

a

mellékelt

Határidő: azonnal
Felelős: Petró Ferenc polgármester
Határozatról értesül:
1. Petró Ferenc polgármester
2. Gárgyán István helyettesítő jegyző, általa az osztályvezetők
3. Dombóvári Arthurné
4. Irattár

XX. Bejelentések
Petró Ferenc polgármester: A Kissori úton és a Bokor őrsnél lévő buszmegállóban a
közvilágítás bővítését megkezdték, várhatóan a jövő héten már befejezik a munkálatokat.
Fackelmann István alpolgármester: Nógrádi Zoltán polgármester úr tájékoztatott, hogy a
LEADER program keretében mangalica húsfeldolgozó üzem létesítésére 30-35 millió
forintos támogatásban részesülhetünk. Az üzem helyének kijelölésére még nem került sor,
de a mórahalmi ipari park és egy ásotthalmi terület között kellene választani. Kérdése,
hogy támogatják-e a jelenlévők, hogy mivel a Déli utcában egy 6000m2-es terület
összevonására van lehetőség, az egyeztetésekkor megjelölhető-e ez a terület?
Petró Ferenc polgármester: Úgy gondolja, van lehetőség arra, hogy az a terület helyt
adjon a feldolgozó üzemnek, és a Képviselő-testület felhatalmazza az alpolgármestert,
tegyen meg mindent az üzem helybeli megépítéséhez.
Dobák Sándor képviselő: Javasolja a decemberi testületi ülésre elfogadásra javasolni,
mivel nagyon veszélyes a teleülés központjában lévő útkereszteződés és a buszforduló
területe, hogy helyezzünk ki a Takarékszövetkezettől kezdődően egy meghatározott
szakaszig a 30 km-es sebességcsökkentő tábla kihelyezése.
Kéri a jelenlévőket, hogy a december 7-én megrendezésre kerülő vállalkozási kerek asztal
megbeszélésen mindenki vegyen részt, és javaslataival, ötleteivel járuljon hozzá a
kezdeményezés sikeres megvalósításához.
Babarczi Antal képviselő: A november 21-én megtartott közmeghallgatáson sajnálattal
vette tudomásul a lakosság érdektelenségét mutató igen kis létszámú lakosságot. Nem
érti, mi ennek az oka.
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Petró Ferenc polgármester: Sajnos ez általában a többi településen így van. Minden
tájékoztatási formát kihasználtunk, mégsem jöttek el az emberek.
Dr. Hadfiné Böjthe Gabriella igazgató: Tájékoztatta a jelenlévőket 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. - elnevezésű pályázati támogatások megvalósításának jelenlegi
helyzetéről.
Petró Ferenc polgármester megállapítja, hogy egyéb kérdés, bejelentés, hozzászólás nem
hangzott el és a Képviselő-testület ülését 12 30 órakor berekeszti.
Kmf.

Petró Ferenc
polgármester

Gárgyán István
helyettesítő jegyző

A jegyzőkönyvet hitelesítette:

Kiss Sándor
képviselő

Kószó Tamás
képviselő

