Jegyzőkönyv

Készült Ásotthalom Község Képviselő-testülete 2007. december 19-én 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, Dr. Pályi Ákosné OMEB tag és vezető védőnő,
Sáricz Ilona ifjúsági referens, Kása Gabriella intézményvezető, Dr.
Hadfiné Böjthe Gabriella igazgató, Fodorné Király Aranka
óvodavezető, Kovács-Tanács Istvánné igazgató, Németh Attila
ügyvezető,
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:
1.) Dr. Karsai Éva jegyző eskütétele
Előadó: Petró Ferenc polgármester
2.) Tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről és a végzett
tevékenységről
Előadó: Petró Ferenc polgármester
3.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az átruházott
hatáskörben hozott döntésekről
Előadó: Petró Ferenc polgármester
4.) Jegyzői tájékoztató az önkormányzat munkáját érintő jogszabályokról és a
Polgármesteri Hivatal munkájáról
Előadó: Gárgyán István helyettesítő jegyző
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5.) A kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló
15/2005.(IX.29.) KT. rendelet módosítása
Előadó: Petró Ferenc polgármester
6.) A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező
igénybevételéről szóló 1/2000. (I.20.) sz. rendelet módosítása
Előadó: Petró Ferenc polgármester
7.) Az ivóvízért és a közüzemi csatornamű használatáért fizetendő díjak
megállapításáról és az alkalmazás feltételeiről szóló 7/1994.(V.1.) Ö.sz. r.
módosítás
Előadó: Petró Ferenc polgármester
8.) A helyi iparűzési adóról szóló rendelet megalkotása
Előadó: Gárgyán István helyettesítő jegyző
9.) A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 28/2007.(IX.21.) KT rendelet
módosítása
Előadó: Gárgyán István helyettesítő jegyző jegyző
10.) A pénzbeli és természetben nyújtott, valamint a személyes gondoskodást
nyújtó szociális ellátásokról szóló 29/2007.(IX.21.) KT rendelet módosítása
Előadó: Gárgyán István helyettesítő jegyző
11.) A helyi jelentőségű védett természeti területek védettségének fenntartásáról
szóló rendelet megalkotása
Előadó: Gárgyán István helyettesítő jegyző
12.) A
Képviselő-testület
Szervezeti
és
Működési
Szabályzatának
megalkotásáról szóló 30/2007.(XI.14.) rendelet módosítása
Előadó: Gárgyán István helyettesítő jegyző
13.) A Képviselő-testület 2008. évi munkatervének megállapítása
Előadó: Petró Ferenc polgármester
14.) 163/2006.(XII.20.) KT határozat visszavonása és a Petőfi Sándor
Művelődési Ház és Könyvtár szolgáltatási díjainak megállapítása
Előadó: Kovács-Tanács Istvánné igazgató
15.) Beszámoló a tanácsnok 2007. évi munkájáról
Előadó: Petró Ferenc polgármester
16.) Egészségügyi szakrendelések igénybevétele
Előadó: Petró Ferenc polgármester
17.) A Kiss Ferenc Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és
Napközi Otthonos Óvoda SZMSZ-nek jóváhagyása
Előadó: Dr. Hadfiné Böjthe Gabriella igazgató
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18.) Az ÁSOTT-TELSZO Kht. intézkedési tervének végrehajtásáról szóló
beszámoló elfogadása
Előadó: Németh Attila ügyvezető
19.) Petőfi Sándor Művelődési Ház és
közalkalmazotti létszámcsökkentés
Előadó: Kovács-Tanács Istvánné igazgató

Könyvtárban

végrehajtandó

20.) A Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár új Alapító Okiratának
elfogadása
Előadó: Petró Ferenc polgármester
21.) „ Dél-alföldi Régió ivóvízminőség javítása - Ivóvíz 3.1” tárgyú program
keretén belüli
előkészítési és tervezési feladatokhoz szükséges
meghatalmazás és megbízólevél jóváhagyása
Előadó: Petró Ferenc polgármester
22.) 30 km-es sebességkorlátozás bevezetése a Felszabadulás utcában
Előadó: Petró Ferenc polgármester
23.) A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Alapító Okiratának módosítása
Előadó: Petró Ferenc polgármester
24.) A Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulása Alapító
Okiratának módosítása
Előadó: Petró Ferenc polgármester
25.) Elektronikai rendszer bevezetése és laptopok beszerzése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
26.) Bejelentések
27.) Interpellációk
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:
195/2007.(XII.19.) KT határozat
Tárgy: A Képviselő-testület 2007. december 19-i nyílt ülés napirendjének
elfogadása és a jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztása
Határozat
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Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért Petró Ferenc
polgármester tárgyi indítványával és az alábbiak szerint dönt:
I. Képviselő-testület a 2007. december 19-i nyílt ülésének napirendjét az alábbiak
szerint állapítja meg:
1.) Dr. Karsai Éva jegyző eskütétele
Előadó: Petró Ferenc polgármester
2.) Tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről és a végzett
tevékenységről
Előadó: Petró Ferenc polgármester
3.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az átruházott
hatáskörben hozott döntésekről
Előadó: Petró Ferenc polgármester
4.) Jegyzői tájékoztató az önkormányzat munkáját érintő jogszabályokról és a
Polgármesteri Hivatal munkájáról
Előadó: Gárgyán István helyettesítő jegyző
5.) A kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló
15/2005.(IX.29.) KT. rendelet módosítása
Előadó: Petró Ferenc polgármester
6.) A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező
igénybevételéről szóló 1/2000. (I.20.) sz. rendelet módosítása
Előadó: Petró Ferenc polgármester
7.) Az ivóvízért és a közüzemi csatornamű használatáért fizetendő díjak
megállapításáról és az alkalmazás feltételeiről szóló 7/1994.(V.1.) Ö.sz. r.
módosítás
Előadó: Petró Ferenc polgármester
8.) A helyi iparűzési adóról szóló rendelet megalkotása
Előadó: Gárgyán István helyettesítő jegyző
9.) A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 28/2007.(IX.21.) KT rendelet
módosítása
Előadó: Gárgyán István helyettesítő jegyző
10.) A pénzbeli és természetben nyújtott, valamint a személyes gondoskodást
nyújtó szociális ellátásokról szóló 29/2007.(IX.21.) KT rendelet módosítása
Előadó: Gárgyán István helyettesítő jegyző
11.) A helyi jelentőségű védett természeti területek védettségének fenntartásáról
szóló rendelet megalkotása
Előadó: Gárgyán István helyettesítő jegyző
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12.) A
Képviselő-testület
Szervezeti
és
Működési
Szabályzatának
megalkotásáról szóló 30/2007.(XI.14.) rendelet módosítása
Előadó: Gárgyán István helyettesítő jegyző
13.) A Képviselő-testület 2008. évi munkatervének megállapítása
Előadó: Petró Ferenc polgármester
14.) 163/2006.(XII.20.) KT határozat visszavonása és a Petőfi Sándor
Művelődési Ház és Könyvtár szolgáltatási díjainak megállapítása
Előadó: Kovács-Tanács Istvánné igazgató
15.) Beszámoló a tanácsnok 2007. évi munkájáról
Előadó: Petró Ferenc polgármester
16.) Egészségügyi szakrendelések igénybevétele
Előadó: Petró Ferenc polgármester
17.) A Kiss Ferenc Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és
Napközi Otthonos Óvoda SZMSZ-nek jóváhagyása
Előadó: Dr. Hadfiné Böjthe Gabriella igazgató
18.) Az ÁSOTT-TELSZO Kht. intézkedési tervének végrehajtásáról szóló
beszámoló elfogadása
Előadó: Németh Attila ügyvezető
19.) Petőfi Sándor Művelődési Ház és
közalkalmazotti létszámcsökkentés
Előadó: Kovács-Tanács Istvánné igazgató

Könyvtárban

végrehajtandó

20.) A Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár új Alapító Okiratának
elfogadása
Előadó: Petró Ferenc polgármester
21.) „ Dél-alföldi Régió ivóvízminőség javítása - Ivóvíz 3.1” tárgyú program
keretén belüli
előkészítési és tervezési feladatokhoz szükséges
meghatalmazás és megbízólevél jóváhagyása
Előadó: Petró Ferenc polgármester
22.) 30 km-es sebességkorlátozás bevezetése a Felszabadulás utcában
Előadó: Petró Ferenc polgármester
23.) A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Alapító Okiratának módosítása
Előadó: Petró Ferenc polgármester
24.) A Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulása Alapító
Okiratának módosítása
Előadó: Petró Ferenc polgármester
25.) Elektronikai rendszer bevezetése és laptopok beszerzése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
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26.) Bejelentések
27.) Interpellációk
II. A Képviselő-testület a 2007. december 19-i nyílt üléséről készült jegyzőkönyv
hitelesítésére Dobák Sándor és Kószó Mátyás képviselőket megválasztja.
Határozatról értesül:
1. Petró Ferenc polgármester
2. Gárgyán István helyettesítő jegyző
3. Irattár

I. Napirendi pont
Dr. Karsai Éva jegyző eskütétele
Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 1/A. számú melléklete tartalmazza.)
Petró Ferenc polgármester: A 29/2007. december 19-én 9,00 órai kezdettel
megtartott testületi ülésen döntött a Képviselő-testület a 194/2007.(XII.19.) számú
határozatában arról, hogy a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 36. §.
(1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a köztisztviselők jogállásáról szóló
1992. évi XXIII. tv. (továbbiakban: Ktv.) 8. §. (1) bekezdése alapján Dr. Karsai Évát
2008. január 16. napjától – négy hónap próbaidő kikötésével - határozatlan időre
kinevezi Ásotthalom Község jegyzőjévé. Gratulál a titkársági osztályvezetőnek
kinevezéséhez.
A Ktv. 12.§-a értelmében a jegyző kinevezése, ill. munkába állása előtt a Képviselőtestület előtt esküt kell tennie.
Felkéri a jelenlévőket, hogy álljanak fel és felkéri Dr. Karsai Éva jegyzőt az eskü
letételére.
„Én, Dr. Karsai Éva, esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar
Köztársasághoz és annak népéhez hű leszek. Országunk Alkotmányát,
alkotmányos jogszabályait megtartom. Az állam- és szolgálati titkot
megőrzöm.
Hivatali
kötelességeimet
részrehajlás
nélkül,
lelkiismeretesen, becsületesen, a jogszabályoknak megfelelően,
pontosan, etikusan, az emberi méltóságot feltétlenül tiszteletben tartva,
a legjobb tudásom szerint, nemzetem és Ásotthalom Község
Önkormányzat érdekeinek szolgálatával teljesítem. Hivatalomban és
azon kívül példamutatóan viselkedem, s minden igyekezetemmel azon
leszek, hogy a Magyar Köztársaság fejlődését, szellemi és anyagi
javaink gyarapodását előmozdítsam.
Isten engem úgy segéljen!”
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Az esküokmány a jegyzőkönyv 1/A. számú melléklete.

II. 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.
Kérdések, hozzászólások:
Babarczi Antal képviselő: A tájékoztató 7.) pontjáról kérne bővebb tájékoztatást.
Petró Ferenc polgármester: A NO FILM-től megvásárolta a T-Kábel a szolgáltatás
jogát. Jelenleg az új szerződések megkötése van folyamatban a 2008. január 01-től
kezdődő időszakra. A tervek szerint kibővítik majd a sugárzott csatornák számát a
32-ről közel 100 csatornára, és áremelést csak 2008. május-júniusától terveznek,
természetesen az új szolgáltatásnak megfelelően. Új Internet csatlakozási lehetőség
és telefonvonal is biztosítottá válik, az optikai kábel lefektetésével. A külterületi
lakosok számára is elérhetővé vállnak a szolgáltatások.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Petró Ferenc polgármester szavazásra
bocsátja a tájékoztató elfogadását.
A Képviselő-testület 12 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta és az alábbi
határozatot hozza meg:
196/2007.(XII.19.) 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:
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1.) A Képviselő-testület az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről, a
végzett tevékenységről szóló tájékoztatót t u d o m á s u l v e s z i .
Határidő: 2007. december 19.
Felelős:
Petró Ferenc polgármester
Határozatról értesül:
1. Petró Ferenc polgármester
2. Gárgyán István helyettesítő jegyző-általa az osztályvezetők
3. Irattár

III. 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.)
Petró Ferenc polgármester: Nem kívánja kiegészíteni, várja a kérdéseket,
hozzászólásokat.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Petró Ferenc polgármester szavazásra bocsátja
az előterjesztés elfogadását.
A Képviselő-testület 12 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta és az alábbi
határozatot hozza meg:
197/2007.(XII.19.) KT határozat
Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról az átruházott
hatáskörben hozott döntésekről
Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselőtestület) Petró Ferenc polgármester előterjesztését megtárgyalta és az alábbiak szerint
dönt:
1 . ) A Képviselő-testület a 154/2007.(IX.24.) KT határozat, a 156,
157/2007. (XI.14.) KT határozat végrehajtásáról szóló tájékoztatót
elfogadja.
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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

IV. Napirendi pont
Jegyzői tájékoztató az önkormányzat munkáját érintő jogszabályokról és a
Polgármesteri Hivatal munkájáról
Előadó: Gárgyán István helyettesítő jegyző
(Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 4. számú melléklete tartalmazza.)
Petró Ferenc polgármester: Átadja a szót Gárgyán István helyettesítő jegyzőnek, a
napirendi pont előadójának.
Gárgyán István helyettesítő jegyző: Nem kívánja szóban kiegészíteni, várja a
kiadott anyaggal kapcsolatban a kérdéseket.
Kérdések, hozzászólások:
Babarczi Antal képviselő: Kérdése, hogy 2007. 11. 25-én Ruzsai Országos Állat- és
Kirakodóvásár ellenőrzését miért Ásotthalomnak kellett elvégeznie, valamint milyen
jellegűek a mozgóboltok, amelyekre működési engedélyt kértek?
Gárgyán István helyettesítő jegyző: A ruzsai vásár engedélyezésére a Közigazgatási
Hivatal annak idején összeférhetetlenség miatt Ásotthalom Község Jegyzőjét jelölte
ki. Mivel az engedélyezést is mi adtuk ki, az ellenőrzési is nekünk kell elvégezni.
A mozgóboltok esetében gépkocsiról történő táp- takarmány, valamit gázpalack
árusítására kértek működési engedélyt.
Több kérdés hozzászólás nem hangzott el, Petró Ferenc polgármester szavazásra
bocsátja a jegyzői tájékoztató elfogadását.
A Képviselő-testület 12 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta és az alábbi
határozatot hozza meg:
198/2007.(XII.19.) 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

V. Napirendi pont
A kéményseprő-ipari közszolgáltatás
15/2005.(IX.29.) KT. rendelet módosítása

kötelező

igénybevételéről

szóló

Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 5. és 6. számú melléklete tartalmazza.)
Petró Ferenc polgármester: A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság és a Település-,
Vállalkozásfejlesztési 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
elfogadja.
Babarczi Antal TVMB elnök: A Bizottság egyetért az írásbeli előterjesztésben
foglaltakkal, és alkalmasnak tartja, hogy azt a Képviselő-testület megvitassa, és
elfogadja.
Petró Ferenc polgármester: A Szegedi Kéményseprőipari Kft. megküldte a 2008.
évi ártervezetét a kéményseprő-ipari közszolgáltatások díjainak kialakítására
vonatkozóan. A díjkalkulációt az egyes helyi közszolgáltatások kötelező
igénybevételéről szóló 1995. évi XLII. tv. 5.§ (4) bekezdése alapján a fogyasztók
területileg illetékes érdek-képviseleti szervéhez is megküldtük véleményezésre.
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A Kéményseprőipari Kft. tevékenysége, költségvetése, célkitűzései, a tervezett
áremelés hatása és indokai a mellékelt tájékoztatóból ismerhetők meg. A Kft.
elkészítette a szolgáltatási díjak emelésére vonatkozó tervezetet is, az általa javasolt
8,3 %-os emelés összegével. A tervezett árak az alapdíjat (ügyfelekre vetíthető díj) és
munkadíjat (kéményekre vetíthető díj) tartalmaznak.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, a kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező
igénybevételéről szóló 15/2005.(IX.29.) KT. rendelet módosítását szíveskedjen
megtárgyalni és rendeletét megalkotni.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Petró Ferenc polgármester szavazásra bocsátja
a rendelet-tervezetben foglaltakat.
A Képviselő-testület 12 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta és az alábbi
rendeletet alkotja:
33/2007.(XII.19.) rendelet
Ásotthalom Község Önkormányzat Képviselő-testülete a kéményseprő-ipari
közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 15/2005.(IX.29.) KT rendeletének
módosításáról szóló rendeletet megalkotta.
(A rendelet teljes szövege – az előterjesztett tervezet szerint – a jegyzőkönyv 6.
számú melléklete.)

VI. Napirendi pont
A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás
igénybevételéről szóló 1/2000. (I.20.) sz. rendelet módosítása

kötelező

Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 7. és 8. számú melléklete tartalmazza.)
Petró Ferenc polgármester: A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság és a Település-,
Vállalkozásfejlesztési 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
elfogadja.
Babarczi Antal TVMB elnök: A Bizottság tagjai közül 3 fő támogatta 2 fő nem
támogatta a rendelet-tervezet elfogadását, ezért a minősített többség hiányában a
Bizottság n e m é r t e g y e t az írásbeli előterjesztésben foglaltakkal, és nem
tartja alkalmasnak, hogy azt a Képviselő-testület megvitassa, és e l f o g a d j a .
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Petró Ferenc polgármester: Az Önkormányzat a Szolgáltatótól a közszolgáltatási díj
megállapításához bekérte a díjkalkulációs kimutatást, valamint több alkalommal is
mind személyesen, mind írásban történt egyeztetés a Szegedi Környezetgazdálkodási
Közhasznú Társasággal a 2008. évi települési szilárd hulladékkezelési
közszolgáltatási díj meghatározásával kapcsolatosan. Az egyeztetések alapján a
Polgármesteri Hivatal részéről a díjtételek emelésére a megküldött 8,25 %-os
javaslatot elfogadható mértékű, ezért a mellékelt rendelet-tervezetet is ez alapján
készült, javaslom a Testületnek elfogadásra.
Egyfajta kényszerhelyzetben vagyunk, volt olyan Önkormányzat, amely nem fogadta
el a rendelet-tervezetben szereplő és a Szolgáltató számára is elfogadható emelést, de
a Szolgáltató a törvényi előírásokat érvényesítve, visszamenőlegesen kötelezte az
Önkormányzatot az elmaradt szolgáltatási díj megfizetésére.
A rendeletünkben korábban díjkedvezményt vezettünk be, de a jelenlegi pénzügyi
helyzetben ennek a kedvezménynek a biztosítását a következő évre már nem tudjuk
betervezni.
Nagy gondot okoznak a kintlévőségek, erről is többször egyeztettünk a
Szolgáltatóval. A 360 napon túli kintlévőségek összege 4.614.646,- Ft, és ebből a
külterületi gyűjtést végző Kht-t illető összeg is a 2.000.000,- Ft körül mozog. A
törvényi előírások alapján viszont ezt az összeget az Önkormányzatunknak ki kellene
fizetni, de haladékot kaptunk 2008. június 30-ig.
Felkér minden jelenlévő testületi tagot, ragadjanak meg minden alkalmat a figyelem
felhívásra, hiszen a végrehajtói eljárás nagyon meg fogja emelni a fizetendő
összeget.
A 2008. évre vonatkozó Szolgáltatói árajánlat és annak indokai már a bizottsági
ülésen részletesen elemzésre kerültek, ezt most nem kívánja újra elmondani.
Megfogalmazódott a többi Önkormányzat részéről egy igény szakember felkérésére,
aki elemzés, összehasonlítás után véleményezné az emelésre tett javaslatokat,
megvizsgálná, mit takar a szolgáltatói indok, és mit tart valós költségeknek, mi az,
ami valóban ráterhelhető a szolgáltatást igénybevevőre.
Kérdések, hozzászólások:
Babarczi Antal képviselő: Véleménye - és mások által is megfogalmazott vélemény
-, melyet a bizottsági ülésen is már ismertetett, hogy nem tartja korrektnek a
Szolgáltató javaslatát, hiszen minden évben hivatkozik a hulladékudvar megépítésére
és a rekultiváció elvégzésére. Volt olyan év, amikor az éves infláció mértékét jóval
meghaladva fogadtuk el az emelés mértékét, de az ígért munkákat akkor sem
végezték el, a beruházásokat nem valósították meg. A monopolhelyzetével visszaélve
teszi meg minden évben a javaslatát, és ezt a Képviselő-testületnek el kell fogadnia,
hiába nem ért egyet az összegekkel.
Elhangzott a bizottsági ülésen az is, hogy a Kht. által kimutatott költségek a
ténylegesen feltételezhető költségeknél jóval magasabbak. Minden Szolgáltató jelen
volt a bizottsági ülésen, képviseltette magát, de a Szegedi Környezetgazdálkodási
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Közhasznú Társaság ebben sem volt partner, nem képviseltette magát az ülésen.
Javasolja, hogy a Testület most ne fogadja el a javaslatot azért sem, mert ha a
hulladékudvar megépül, újabb emelésre tesz majd javaslatot a Szegedi
Környezetgazdálkodási Közhasznú Társaság.
Ha most elfogadjuk a tervezetet, akkor ezt a Szolgáltató úgy fogja értelmezni, hogy
elégedettek vagyunk az általa nyújtott szolgáltatással és elfogadjuk a beruházások,
fejlesztések elhúzódását. Véleményét jelezhetné a Testület úgy, hogy most nem
fogadja el a rendelet-tervezetet, és februárban hoz érdemi döntést. Javasolja, hogy
folytasson a Képviselő-testület további egyeztetéseket, legyen lehetőség ismertetni
véleményünket és esetleg csak a jövő évben döntést hozni.
Kiss Sándor képviselő: Kérdése, hogy mit tehet egy testületi tag, és mit tehet a
Képviselő-testület, az Önkormányzat, ha a rá vonatkozó törvény előírása hátrányosan
érinti, mint például ebben az esetben, mert a hulladékszállítás kötelezően előírt
szolgáltatás, de a megfogalmazott véleményünk az, hogy a monopolhelyzet miatt
kiszolgáltatottá váltunk? Érdemes lenne-e akár jelzés szintjén levélben megkeresni
hatóságot, hatóságokat?
Petró Ferenc polgármester: Valószínűleg az Alkotmánybírósághoz ezzel az esettel
még nem fordult egyetlen Önkormányzat sem, erre még tudomása szerint nem volt
példa.
Tóth István képviselő: Minden szolgáltatási díj emelése minden évben megtörténik,
és mivel mindig kötelezően igénybevett szolgáltatásról van szó, a lehetőségek
egyeztetése után mindig el kell azt fogadni. A monopolhelyzetet is minden
szolgáltató kihasználja. De arra is fel kell hívni a figyelmet, hogy ha a szolgáltatást
igénybevevő fogyasztó rendszeresen fizeti a saját kötelezettségeit, akkor az nem
jelent jelentős terhet számára. A most végrehajtói eljárás alá vont személyeknek is
majd azzal számolniuk kell, hogy a végrehajtó munkájának díját is ki kell fizetniük,
ezzel is terhelve a ki nem fizetett hátralékát. Többször kerültek felszólításra,
emlékeztetőt küldött ki a Környezetgazdálkodási Kht., lett volna lehetőségük
rendezni a hátralékot, és most nem az 1-2 hónapos elmaradásokról beszélünk, hanem
a 360 napon túli, azaz 1 éves elmaradásokról.
A szakvélemény figyelembevételét fontosnak tartja, hiszen úgymond más szemmel
tudja megközelíteni a felmerülő kiadásokat és a nyújtott szolgáltatásokat. A
véleményével segíthetne a testületi döntés meghozatalában, abban, hogy biztos
döntéseket tudjunk meghozni.
Polner Frigyesné képviselő: Személy szerint javasolja elfogadásra a rendelet
tervezetet, mert a tárgyalásokon jelen volt, és értékelni kell a gesztust, mellyel nem
fizettetik ki az Önkormányzattal rögtön a kintlévőségeket, hanem annak rendezésére
2008. június 30-ig haladékot adtak. A szakember által megfogalmazott vélemény,
állásfoglalás elkészítetését szükségesnek tartja a továbbiakban.
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Babarczi Antal képviselő: Nem ért egyet az elhangzottakkal. Nem lehet a víz- és
csatornadíjjal összehasonlítani a hulladékszállítás díját, mivel a vízműnél saját
intézményről beszélünk. A Szegedi Kéményseprőipari Kht. pedig mindig korrekt
emelést javasolt, és ezt mindig, minden ellenvetés nélkül el is fogadta a Testület.
Ezzel szemben hangsúlyozni kívánja, hogy a Szegedi Környezetgazdálkodási Kht.
minden évben különféle indokokkal az infláció mértékét jóval meghaladva kért és
kapott lehetőségeket a következő évi emelésre, de az ígéreteit nem valósította meg, a
beruházásokra, fejlesztésekre nem használta fel a kapott emelés összegét.
A nagy összegű kintlévőség is egyfajta jelzés, a lakosok nem fogadják a fizetendő
díjat, nem hajlandóak fizetni, mert már ezt is soknak tartják, és most újra emelünk,
sőt majd a hulladékudvar megépítése után újabb emelést akar a Szolgáltató ráterhelni
a lakosságra, amit, mint képviselő nem fog támogatni.
Dobák Sándor képviselő: Nagyon sok dolog zavarja, például folyamatosan
hivatkozik a Szolgáltató a hulladékudvar megépítésére, a rekultivációra már a
szolgáltatás bevezetése óta, és a tény ezzel szembe viszont az, hogy nem tartotta be
ígéretét. A korábbi években a bizottsági és testületi ülésen megjelenő képviselőik
ígéreteiket nem tartották be, hiába szavazta meg a Testület az akkor is irreálisan
magasnak tartott szolgáltatási díjakat. Hangsúlyozni kívánja, hogy évről-évre
elhangzott és meg nem valósított ígéretekről van szó a Szolgáltató részéről.
Hiányolja, és nem tartja tisztességesnek, hogy nem képviselteti magát a Szolgáltató a
testületi ülésen, mert számos fontos kérdése lenne feléjük.
Részt vett az Önkormányzatot képviselve Kelebián egy megbeszélésen és az ott
elhangzott határidőket sem tartották be, tehát ismételten nem valósították meg a
tervezett feladatokat. Ott elhangzott a 150 napos határidő arra vonatkozóan, hogy egy
cég gyűjtőszigetet létesítsen Ásotthalmon. Ez is a meg nem valósított ígéretek közé
tartozik már, hiszen a vállalt határidő lejárt, és szintén kérdése lenne a Szolgáltatót
képviselők felé, hogy miért kell ennek az újabb határidejét egészen 2008.
augusztusára kitolni? Meglátása, ez akkor sem lesz kiépítve.
További kérdése, hogy mikor látható az ígéretekből a megvalósult fejlesztés és
beruházás? A lakosság olyanért fizet folyamatosan, amit nem kap meg.
Bizonyítaniuk kellene, jelöljenek meg határidőket és hozzá tartozó konkrétan
feladatokat.
Ismételten elmondja, hogy nem tudja elfogadni, hogy nincsenek jelen, nem
képviseltetik magukat, nem lehet kérdéseket feltenni részükre, és nem adnak
magyarázatot az elmaradt fejlesztésekre, beruházásokra. Hangsúlyozza, hogy a
Képviselő-testület azért fogadott el évek óta ilyen mértékű – más szolgáltatók
eltérően jóval magasabb összegű – emeléseket, mert a plusz összegekért várta a
község fejlesztését.
Pőcze Levente képviselő: Soknak tartja a Szolgáltató által meghatározott díjat, de
tudomásul kell venni, hogy ebben az esetben ez kötelező szolgáltatás, és fizetésre
kötelezett minden szolgáltatást igénybevevő. Tudomásul kell azt is venni, hogy
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mindig is volt egy lakossági réteg, aki nem fizetett, de nem elfogadható az, hogy a
nem fizetők helyett az Önkormányzat fizessen, ezáltal pedig azok a lakosok, akik
már egyszer kifizették a rájuk eső részt. A környezetvédelem érdekében tartsa be
mindenki a rá eső kötelezettségét.
Petró Ferenc polgármester: Javasolja a rendelet-tervezet elfogadását, hiszen a
Szolgáltató az által meghozott döntéseket nem önállóan, hanem Szeged Város
Polgármesteri Hivatalával együttesen határozta meg és valósította azokat meg.
Összességében kell vizsgálnunk a szolgáltatás igénybevételét.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Petró Ferenc polgármester szavazásra
bocsátja a rendelet-tervezetben foglaltakat.
A Képviselő-testület 9 igen és 2 nem szavazattal 1 fő tartózkodása mellett elfogadta
és az alábbi rendeletet alkotja:
34/2007.(XII.19.) rendelet
Ásotthalom Község Önkormányzat Képviselő-testülete a települési szilárd
hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 1/2000.
(I.20.) sz. rendelet módosításáról szóló rendeletet megalkotta.
(A rendelet teljes szövege – az előterjesztett tervezet szerint – a jegyzőkönyv 8.
számú melléklete.)

VII. Napirendi pont
Az ivóvízért és a közüzemi csatornamű használatáért fizetendő díjak
megállapításáról és az alkalmazás feltételeiről szóló 7/1994.(V.1.) Ö.sz. r.
módosítás
Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 9. és 10. számú melléklete tartalmazza.)
Petró Ferenc polgármester: A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság és a Település-,
Vállalkozásfejlesztési 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
elfogadja.
Babarczi Antal TVMB elnök: A Bizottság egyetért az írásbeli előterjesztésben
foglaltakkal, és alkalmasnak tartja, hogy azt a Képviselő-testület megvitassa, és
elfogadja.
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Petró Ferenc polgármester: A Szolgáltató, a Térségi Vízmű-üzemeltetési Intézmény
javaslatot tett a 2008. évi víz- és csatornadíjak módosítására, ezen belül a fogyasztási
és alapdíj 7,9%-os emelésére. A szolgáltató díjkalkulációja az előterjesztés
mellékletét képezi.
Az Intézmény javaslatot tett a víziközmű-fejlesztési hozzájárulás mértékének
változtatására, megemelésére is melyet szintén megvitatásra és elfogadásra javaslok
a Testület számára. A tegnapi bizottsági ülésen a bizottsági tagok kérték, hogy az
Intézmény 1-10 havi elszámolását a testületi ülésre hozzuk be, ezt körbe is adnám
áttekintésre, továbbá elmondanám, hogy a közkifolyókon történt eddigi fogyasztás
2007-ben a gazdálkodás 1.-11. havi könyvelési tételei alapján 57.064,- Ft + 11.413,Ft ÁFA.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Petró Ferenc polgármester szavazásra bocsátja
a víziközmű fejlesztési hozzájárulás mértékének bevezetéséről szóló 11/1999. számú
határozat módosításának elfogadását.
A Képviselő-testület 12 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta és meghozta az
alábbi határozatát:
199/2007.(XII.19.) KT határozat
Tárgy:

Víziközmű fejlesztési hozzájárulás mértékének bevezetéséről szóló 11/1999.
számú határozat módosítása
Határozat

Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselőtestület) megtárgyalta Petró Ferenc polgármester tárgyi előterjesztését, és az alábbiak
szerint határoz:
1.) A Képviselő-testület ú g y d ö n t , hogy a víziközmű-fejlesztési
hozzájárulás mértékének bevezetéséről szóló 11/1999. számú határozat
módosításáról
szóló
160/2006.(XII.20.)
KT
határozatát
visszavonja.
2.) A Képviselő-testület e g y e t é r t a víziközmű-fejlesztési hozzájárulás
mértékének bevezetéséről szóló 11/1999. számú határozat 2-3.) pontjának
módosításával, a következők szerint:
„2.)
a.)

A gazdálkodó szervezet, az általa kért új bekötés
megvalósításához, a részére nyújtott szolgáltatás mennyiségének
növeléséhez a szolgáltató által meghatározott, lekötött
kapacitásra 1 m3 /nap egységenként 160.000.- Ft + ÁFA
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ivóvízközmű-fejlesztési hozzájárulást, illetve 260.000.-Ft+ÁFA
szennyvízközmű-fejlesztési hozzájárulást köteles fizetni.
b) Mentes a 2.) a.) pont szerinti víziközmű-fejlesztési hozzájárulás
megfizetése alól:
a./ Ásotthalom Község Önkormányzata és annak szervei,
intézményei,
b./ az 1 m3/nap mértéket meg nem haladó kapacitású egyéni
vállalkozó, amennyiben telephelye a lakásával azonos címen
van.
c.) A víziközmű-fejlesztési hozzájárulás mértékét a Szolgáltató
időszakonként felülvizsgálja,
és a
Képviselő-testülettel
egyeztetve állapítja meg.
3.) A 2.) a.) pontban meghatározott hozzájárulást a Szolgáltató felé kell
megfizetni, és az így beszedett összeg kizárólag a helyi víziközmű
fejlesztésére fordítható.”
3.) A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert, hogy az 1-3.) pontban
foglaltakról tájékoztassa a Szolgáltatót.
Határidő: 2.) pontra vonatkozóan 2008. január 1.
3.) pontra vonatkozóan azonnal
Felelős: Petró Ferenc polgármester
A Képviselő-testület a határozat végrehajtásáról nem kér jelentést.
Határozatról értesül:
1.) Petró Ferenc polgármester
2.) Gárgyán István helyettesítő jegyző, általa az osztályvezetők
3.) Térségi Vízmű-üzemeltetési Intézmény Igazgatója – Mórahalom
4.) Irattár

Petró Ferenc polgármester szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetben foglaltakat.
A Képviselő-testület 12 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta és az alábbi
rendeletet alkotja:
35/2007.(XII.19.) rendelet
Ásotthalom Község Önkormányzat Képviselő-testülete az ivóvízért és a közüzemi
csatornamű használatáért fizetendő díjak megállapításáról és az alkalmazás
feltételeiről szóló 7/1994.(V.1.) Ö.sz. r. módosításáról szóló rendeletet megalkotta.
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(A rendelet teljes szövege – az előterjesztett tervezet szerint – a jegyzőkönyv 10.
számú melléklete.)

VIII. Napirendi pont
A helyi iparűzési adóról szóló rendelet megalkotása
Előadó: Gárgyán István helyettesítő jegyző
(Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 11. és 12. számú melléklete tartalmazza.)
Petró Ferenc polgármester: A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság és a Település-,
Vállalkozásfejlesztési 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
elfogadja.
Babarczi Antal TVMB elnök: A Bizottság egyetért az írásbeli előterjesztésben
foglaltakkal, és alkalmasnak tartja, hogy azt a Képviselő-testület megvitassa, és
elfogadja.
Petró Ferenc polgármester: Átadja a szót Gárgyán István helyettesítő jegyzőnek, a
napirendi pont előadójának.
Gárgyán István helyettesítő jegyző: Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselőtestülete 1995-ben alkotta meg a helyi iparűzési adóról szóló 16/1995.(XII.21.)
számú rendeletét.
A pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2001. évi L. törvény 79.§ (2)
bekezdése értelmében az önkormányzat legkésőbb 2007. december 31. napjáig
köteles hatályon kívül helyezni minden olyan rendelkezését, amely ellentétes a helyi
adókról szóló (továbbiakban Htv.) 7.§ e) pontjának első mondatával. A Htv. 7.§ e)
pontja és 6.§ d) pontja alapján a helyi iparűzési adó megállapítása során a Htv.-ben
meghatározott mentességek további mentességekkel, illetőleg a kedvezmények
további kedvezményekkel nem bővíthetőek.
A jogszabályi rendelkezések értelmében hatályon kívül kell helyezni a helyi
iparűzési adóról szóló rendeletünk adókedvezményre vonatkozó korábbi 4.§-át.
Tekintettel arra, hogy a 16/1995.(XII.21.) számú rendelet a hatályba lépést követően
már nyolc alkalommal módosításra került, a központi jogszabályok által előírtaknak
megfelelő módosításokat követően egységes szerkezetbe foglaltan új rendelet
szerkesztése megtörtént.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a mellékelt rendelet-tervezetet a fentiek
alapján szíveskedjen megvitatni, és a rendeletét megalkotni.
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Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Petró Ferenc polgármester szavazásra bocsátja
a rendelet-tervezetben foglaltakat.
A Képviselő-testület 12 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta és az alábbi
rendeletet alkotja:
36/2007.(XII.19.) rendelet
Ásotthalom Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi iparűzési adóról
szóló rendeletet megalkotta.
(A rendelet teljes szövege – az előterjesztett tervezet szerint – a jegyzőkönyv 12.
számú melléklete.)

IX. Napirendi pont
A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 28/2007.(IX.21.) KT rendelet
módosítása
Előadó: Gárgyán István helyettesítő jegyző
(Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 13. és 14. számú melléklete tartalmazza.)
Petró Ferenc polgármester: A Szociális, Ifjúsági és Sport Bizottság megtárgyalta az
előterjesztést, felkéri a bizottsági elnököt ismertesse a meghozott bizottsági
véleményt.
Dr. Sümegi Sándor SZISB elnök: A Bizottság egyetért az írásbeli előterjesztésben
foglaltakkal, és alkalmasnak tartja, hogy azt a Képviselő-testület megvitassa, és
elfogadja.
Petró Ferenc polgármester: Átadja a szót Gárgyán István helyettesítő jegyzőnek, a
napirendi pont előadójának.
Gárgyán István helyettesítő jegyző: Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2007. szeptember 21-én alkotta meg a gyermekvédelem helyi rendszeréről
szóló 28/2007.(IX.21.) KT rendeletét, melyet a központi jogszabály változása miatt
módosítani kell. Az indoklást a kiadott írásos anyag részletesen tartalmazza.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Petró Ferenc polgármester szavazásra bocsátja
a rendelet-tervezetben foglaltakat.
A Képviselő-testület 12 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta és az alábbi
rendeletet alkotja:
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37/2007.(XII.19.) rendelet
Ásotthalom Község Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekvédelem helyi
rendszeréről szóló 28/2007.(IX.21.) KT rendelet módosításáról szóló rendeletet
megalkotta.
(A rendelet teljes szövege – az előterjesztett tervezet szerint – a jegyzőkönyv 14.
számú melléklete.)

X. Napirendi pont
A pénzbeli és természetben nyújtott, valamint a személyes gondoskodást nyújtó
szociális ellátásokról szóló 29/2007.(IX.21.) KT rendelet módosítása
Előadó: Gárgyán István helyettesítő jegyző
(Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 15. és 16. számú melléklete tartalmazza.)
Petró Ferenc polgármester: A Szociális, Ifjúsági és Sport Bizottság megtárgyalta az
előterjesztést, felkéri a bizottsági elnököt ismertesse a meghozott bizottsági
véleményt.
Dr. Sümegi Sándor SZISB elnök: A Bizottság egyetért az írásbeli előterjesztésben
foglaltakkal, és alkalmasnak tartja, hogy azt a Képviselő-testület megvitassa, és
elfogadja.
Petró Ferenc polgármester: Átadja a szót Gárgyán István helyettesítő jegyzőnek, a
napirendi pont előadójának.
Gárgyán István helyettesítő jegyző: Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2007. szeptember 21-én alkotta meg a pénzbeli és természetben nyújtott,
valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló
29/2007.(IX.21.) KT rendeletét, melyet a központi jogszabály változása miatt
módosítani kell.
Az indoklást a kiadott írásos anyag részletesen tartalmazza.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Petró Ferenc polgármester szavazásra bocsátja
a rendelet-tervezetben foglaltakat.
A Képviselő-testület 12 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta és az alábbi
rendeletet alkotja:
38/2007.(XII.19.) rendelet
Ásotthalom Község Önkormányzat Képviselő-testülete a pénzbeli és természetben
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nyújtott, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló
29/2007.(IX.21.) KT rendelet módosításáról szóló rendeletet megalkotta.
(A rendelet teljes szövege – az előterjesztett tervezet szerint – a jegyzőkönyv 16.
számú melléklete.)

XI.

Napirendi pont

A helyi jelentőségű védett természeti területek védettségének fenntartásáról
szóló rendelet megalkotása
Előadó: Gárgyán István helyettesítő jegyző
(Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 17. és 18. számú melléklete tartalmazza.)
Petró Ferenc polgármester: A Település-, Vállalkozásfejlesztési és Mezőgazdasági
Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, felkéri az elnököt, ismertesse a meghozott
bizottsági véleményt.
Babarczi Antal TVMB elnök: A Bizottság egyetért az írásbeli előterjesztésben
foglaltakkal. A Bizottság a rendelet-tervezet 3.§-át az alábbiakkal javasolja
kiegészíteni:
„… növényzet, valamint erdészettörténeti érték megőrzése.”
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: Átadja a szót Gárgyán István helyettesítő jegyzőnek, a
napirendi pont előadójának.
Gárgyán István helyettesítő jegyző: A bizottsági ülésen nagyon részletesen,
mindenre kiterjedően megvitatásra került a rendelet megalkotása.
A természetvédelmi területek, tárgyak kiemelt védelméről és oltalmáról, a
védelembevétel szabályairól és a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. tv. 24.§
(1) bekezdésében adott felhatalmazás alapján a települési önkormányzat jogosult
helyi rendeletben biztosítani a természethez kötődő kultúrtörténeti vagy egyéb
természeti értékek védelmét, szabályozni a védett területek használatát. Ezen
jogszabály hatályba lépését megelőzően a legkülönbözőbb jogi aktusok tartalmaztak
rendelkezést, szabályozást a helyi jelentőségű természeti értékek, területek védetté
nyilvánításáról.
Az egyes jogszabályok és jogszabályi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről
szóló 2007. évi LXXXII. tv. 1.§ (4) bekezdése értelmében az 1989. október 23-a
előtt alkotott normatív aktusok 2008. január 01. napjával hatályukat vesztik. Ezen
törvény 6.§ (6) bekezdése felhatalmazást ad az érintett önkormányzatoknak, hogy
védetté nyilvánítási eljárás lefolytatása nélkül rendeltben tartsák fenn az 1989.
október 23-a előtt védetté nyilvánított természeti területek, természeti értékek helyi
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jelentőségű védett természeti területként fennálló védettségét.
Ásotthalmon kettő, a fentiekben leírtak alapján érintett helyi jelentőségű védett
természeti terület van, a Fehér nyáras emlékerdő és az ültetett erdő.
A jogszabályi rendelkezések értelmében került elkészítésre helyi jelentőségű védett
természeti területek védettségének fenntartásáról szóló rendelet-tervezetet, melyet
megvitatás és elfogadás céljából mellékelten terjesztek a Tisztelt Képviselő-testület
elé.
A tegnapi, bizottsági ülésen Krnács György által elmondottak reagálva a természet
védelméről szóló 1996. évi LIII. tv. záró rendelkezése értelmében nem kell
lefolytatni a védetté nyilvánítás folyamatát:
„ 82.§ (5) E törvény nem érinti a hatálybalépése előtt rendelettel,
rendelkezéssel, határozattal védetté nyilvánított természeti területek,
természeti emlékek védettségét.”
Tehát Krnács György ebben az esetben tévedett, csak az újonnan védetté nyilvánítás
esetében kell lefolytatni az általa említett teljes eljárást, és kell kezelési tervet
készíteni. A rendelet-tervezetet elfogadásra javasolja, mivel megfelel a törvényi
előírásoknak.
Dr. Karsai Éva titkársági osztályvezető: A tegnapi napon felmerült, hogy lehetne –e
a DALERD ZRt.-t megjelölni a területek kezelőjeként. A mai napon a Dél-alföldi
Közigazgatási Hivatal törvényességi ellenőrével és Juhász Pál DALERD Zrt.
vezetőjével történt egyeztetés alapján lehetőség van a rendeletben megjelölni a
DALERD Zrt.-t kezelőként, ha megállapodást kötünk erre vonatkozóan.
A testületi ülést megelőzően kiosztott és az előterjesztés mellékletéhez tartozó
anyagban is olvasható, és Krnács György is elmondta a tegnapi ülésen, hogy az
Önkormányzatnak lehetősége lenne mentességeket adni bizonyos szakhatósági
hozzájárulások beszerzése alól, de ezt a rendeletünkbe nem került beépítésre, erről a
Kiskunsági Nemzeti Parkkal kell egyeztetéseket folytatni először, amennyiben erre
vonatkozóan a Nemzeti parktól javaslat érkezik, a javaslatnak megfelelően
módosítani lehet a rendeletet. A tegnapi bizottsági ülésen felmerült jogi
bizonytalanságok eloszlatása érdekében készítettünk egy részletes jogszabályi
ismertetőt, melyet a jelenlévők rendelkezésére bocsátottunk – a kiosztott anyag a
jegyzőkönyv 17. számú mellékletéhez csatolásra került
Fackelmann István alpolgármester: Javasolja, hogy a rendelet-tervezet 4.§.-át az
alábbiak szerint módosítani:
„A terület természetvédelmi kezelési feladatait ellátó szervezete
Ásotthalom Község Polgármesteri Hivatalával kötött megállapodás
alapján a DALERD Délalföldi Erdészeti Zártkörűen Működő
Részvénytársaság (6721 Szeged, Zsótér u. 4/b.).”
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Petró Ferenc polgármester szavazásra
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bocsátja a 3.§. kiegészítését az alábbiak szerint:
„ 3.§
A védettség indoka és célja: a területen található értékes védett
növénytársulás, növényzet valamint erdészettörténeti emlék
megőrzése.”
A Képviselő-testület 12 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a kiegészítő
javaslatot.
Petró Ferenc polgármester szavazásra bocsátja a 4.§. módosítását az alábbiak szerint:
„ 4.§
A terület természetvédelmi kezelési feladatait ellátó szervezete
Ásotthalom Község Polgármesteri Hivatalával kötött megállapodás
alapján a DALERD Délalföldi Erdészeti Zártkörűen Működő
Részvénytársaság (6721 Szeged, Zsótér u. 4/b.). „
A Képviselő-testület 12 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a módosító
javaslatot.
Petró Ferenc polgármester szavazásra bocsátja az elfogadott kiegészítéssel és
módosítással a rendelet-tervezetben foglaltakat.
A Képviselő-testület 12 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta és az alábbi
rendeletet alkotja:
39/2007.(XII.19.) rendelet
Ásotthalom Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi jelentőségű védett
természeti területek védettségének fenntartásáról szóló rendeletet megalkotta.
(A rendelet teljes szövege az elfogadott kiegészítésnek és módosításnak megfelelően
a jegyzőkönyv 18. számú melléklete.)

XII. Napirendi pont
A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatának megalkotásáról
szóló 30/2007.(XI.14.) rendelet módosítása
Előadó: Gárgyán István helyettesítő jegyző
(Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 19. és 20. számú melléklete tartalmazza.)
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Petró Ferenc polgármester: Az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést,
felkéri a bizottsági elnököt ismertesse a meghozott bizottsági véleményt.
Pőcze Levente ÜB elnök: A Bizottság egyetért az írásbeli előterjesztésben
foglaltakkal, és alkalmasnak tartja, hogy azt a Képviselő-testület megvitassa, és
elfogadja.
Petró Ferenc polgármester: Átadja a szót Gárgyán István helyettesítő jegyzőnek, a
napirendi pont előadójának.
Gárgyán István helyettesítő jegyző: Nem kívánja kiegészíteni az írásos anyagot,
várja a felmerülő kérdéseket, véleményeket.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Petró Ferenc polgármester szavazásra bocsátja
a rendelet-tervezetben foglaltakat.
A Képviselő-testület 12 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta és az alábbi
rendeletet alkotja:
40/2007.(XII.19.) rendelet
Ásotthalom Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Képviselő-testület
Szervezeti és Működési Szabályzatának megalkotásáról szóló 30/2007.(XI.14.)
rendelet módosításáról szóló rendeletet megalkotta.
(A rendelet teljes szövege – az előterjesztett tervezet szerint – a jegyzőkönyv 20.
számú melléklete.)

XIII. Napirendi pont
A Képviselő-testület 2008. évi munkatervének megállapítása
Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 21. és 22. számú melléklete tartalmazza.)
Petró Ferenc polgármester: Minden Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, felkéri
az elnököket, ismertessék a meghozott bizottsági véleményeket.
Pőcze Levente ÜB elnök: A Bizottság egyetért az írásbeli előterjesztésben
foglaltakkal.
A Bizottság a munkaterv szerinti 2008. június 25-i ülés 7. napirendi pont
előadójaként és témafelelőseként Dobák Sándor tanácsnokot, a 8. pont
témafelelőseként Fackelmann István alpolgármestert is javasolja megjelölni. A
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Bizottság a kiegészítő javaslattal együtt elfogadja az írásbeli előterjesztésben
foglaltakat, alkalmasnak tartja, hogy azt a Képviselő-testület megvitassa, és
elfogadja.
Dr. Sümegi Sándor SZISB elnök: A Bizottság egyetért az írásbeli előterjesztésben
foglaltakkal.
A Bizottság a munkaterv szerinti 2008. június 25-i ülés 7. napirendi pont
előadójaként és témafelelőseként Dobák Sándor tanácsnokot, a 8. pont
témafelelőseként Fackelmann István alpolgármestert is javasolja megjelölni. A
Bizottság a kiegészítő javaslattal együtt elfogadja az írásbeli előterjesztésben
foglaltakat, alkalmasnak tartja, hogy azt a Képviselő-testület megvitassa, és
elfogadja.
Tóth István OMEB elnök: A Bizottság egyetért az írásbeli előterjesztésben
foglaltakkal.
A Bizottság a munkaterv szerinti 2008. június 25-i ülés 7. napirendi pont
előadójaként és témafelelőseként Dobák Sándor tanácsnokot, a 8. pont
témafelelőseként Fackelmann István alpolgármestert is javasolja megjelölni. A
Bizottság a kiegészítő javaslattal együtt elfogadja az írásbeli előterjesztésben
foglaltakat, alkalmasnak tartja, hogy azt a Képviselő-testület megvitassa, és
elfogadja.
Babarczi Antal TVMB elnök: A Bizottság egyetért az írásbeli előterjesztésben
foglaltakkal.
A Bizottság a munkaterv szerinti 2008. június 25-i ülés 7. napirendi pont
előadójaként és témafelelőseként Dobák Sándor tanácsnokot, a 8. pont
témafelelőseként Fackelmann István alpolgármestert is javasolja megjelölni. A
Bizottság a kiegészítő javaslattal együtt elfogadja az írásbeli előterjesztésben
foglaltakat, alkalmasnak tartja, hogy azt a Képviselő-testület megvitassa, és
elfogadja.
Polner Frigyesné PTB elnök: A Bizottság egyetért az írásbeli előterjesztésben
foglaltakkal.
A Bizottság a munkaterv szerinti 2008. június 25-i ülés 7. napirendi pont
előadójaként és témafelelőseként Dobák Sándor tanácsnokot, a 8. pont
témafelelőseként Fackelmann István alpolgármestert is javasolja megjelölni. A
Bizottság a kiegészítő javaslattal együtt elfogadja az írásbeli előterjesztésben
foglaltakat, alkalmasnak tartja, hogy azt a Képviselő-testület megvitassa, és
elfogadja.
Petró Ferenc polgármester: A Képviselő-testület Szervezeti és Működési
Szabályzatának 10. §. (1) bekezdése alapján, a jegyző előkészítésében és
összeállításában, a mellékelt munkaterv-tervezetet készült el a Képviselő-testület a
2008. évi működésre vonatkozóan.
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A Képviselő-testület 2008. évi munkatervének az összeállítására 8 javaslat érkezett
írásban, melyek az előterjesztés mellékletét képezik, és bedolgozásra kerültek a
napirendi pontok közé.
Figyelembe véve a nyári időpontokat 9 ülés tartásával számoltunk. A napirendi
pontok kialakításánál figyelembe vettük a kötelezően tárgyalandókon kívül azt, hogy
az SZMSZ szabályozása alapján előírt kötelezően tartandó beszámolókat,
tájékoztatókat is be kell iktatni a napirendi pontok közé.
A közmeghallgatás időpontját, amelynek megtartása kötelező önkormányzati feladat
minden évre, 2008. október 22.- re terveztük, melynek napirendjei közé felvettük a
lakosságtól érkező fontos közérdeklődésre számító kérdéseket is.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Petró Ferenc polgármester szavazásra bocsátja
a 2008. június 25-i ülés 7. napirendi pontjára vonatkozó kiegészítő javaslatot, amely
alapján 7. napirendi pont előadójaként és témafelelőseként Dobák Sándor tanácsnok
is kerüljön megjelölésre.
A Képviselő-testület 12 igen szavazattal elfogadta a kiegészítő javaslatot.
Petró Ferenc polgármester szavazásra bocsátja a 2008. június 25-i ülés 8. napirendi
pontjára vonatkozó kiegészítő javaslatot, amely alapján 8. napirendi pont
témafelelőseként Fackelmann István alpolgármester is kerüljön megjelölésre.
A Képviselő-testület 12 igen szavazattal elfogadta a kiegészítő javaslatot.
Petró Ferenc polgármester az elfogadott kiegészítésekkel szavazásra bocsátja a
Képviselő-testület 2008. évi munkatervének elfogadását.
A Képviselő-testület 12 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta és meghozta az
alábbi határozatát:
200/2007. (XII.19.) KT határozat
Tárgy: A Képviselő-testület 2008. évi munkatervének megállapítása
Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselőtestület) megtárgyalta Petró Ferenc polgármester tárgyi előterjesztését és a következő
határozatot hozza:
1.)

A Képviselő-testület – Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselőtestületének Szervezeti és Működési Szabályzatának megalkotásáról szóló
30/2007.(XI.14.) rendelete (továbbiakban: SZMSZ) 10. §. (1) bekezdése
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alapján - e g y e t é r t és j ó v á h a g y j a a határozat mellékletét képező
2008. évi Képviselő-testületi munkatervben foglaltakat.
2.)

A Képviselő-testület m e g b í z z a a polgármestert, - az SZMSZ 10. §. és
(4) bekezdése alapján - hogy az elfogadott munkatervet mindazok
megkapják, akiktől az összeállításra javaslat lett kérve.

Határidő: azonnal
Felelős:
Petró Ferenc polgármester
jegyző
Határozatról értesül:
1. Petró Ferenc polgármester
2. Gárgyán István helyettesítő jegyző- általa az osztályvezetők
3. az SZMSZ 10. §. és (4) bekezdése szerintiek
4. Irattár
(Az elfogadott 2008. évi Képviselő-testületi munkaterv a jegyzőkönyv 22. számú
melléklete.)

XIV. Napirendi pont
163/2006.(XII.20.) KT határozat visszavonása és a Petőfi Sándor Művelődési
Ház és Könyvtár szolgáltatási díjainak megállapítása
Előadó: Kovács-Tanács Istvánné igazgató
(Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 23. számú melléklete tartalmazza.)
Petró Ferenc polgármester: Az Oktatási, Művelődési és Egészségügyi Bizottság
valamint a Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, felkéri
a bizottsági elnököket ismertessék a meghozott bizottsági véleményeket.
Tóth István OMEB elnök: A Bizottság egyetért az írásbeli előterjesztésben
foglaltakkal, és alkalmasnak tartja, hogy azt a Képviselő-testület megvitassa, és
elfogadja.
Polner Frigyesné PTB elnök: A Bizottság egyetért az írásbeli előterjesztésben
foglaltakkal, és alkalmasnak tartja, hogy azt a Képviselő-testület megvitassa, és
elfogadja.
Petró Ferenc polgármester: Átadja a szót Kovács-Tanács Istvánné igazgató
asszonynak, a napirendi pont előadójának.
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Kovács-Tanács Istvánné igazgató: Nem kívánja a kiosztott írásos anyagot
kiegészíteni, várja a kérdéseket, véleményeket.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Petró Ferenc polgármester szavazásra bocsátja
a 163/2006.(XII.20.) KT határozat visszavonására és a Petőfi Sándor Művelődési
Ház és Könyvtár szolgáltatási díjainak megállapítására vonatkozó előterjesztés
elfogadását.
A Képviselő-testület 12 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta és meghozta az
alábbi határozatát:
201/2007. (XII. 19.) KT határozat
Tárgy:

163/2006. (XII. 20.) KT határozat visszavonása és a Petőfi Sándor
Művelődési Ház és Könyvtár szolgáltatási díjainak megállapítása
Határozat

Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselőtestület) megtárgyalta Kovács-Tanács Istvánné igazgató tárgyi előterjesztését és a
következő határozatot hozza:
1 . ) A Képviselő-testület ú g y d ö n t , hogy a 163/2006.(XII.20.) KT
határozatát v i s s z a v o n j a .
2.)

A Képviselő-testület a M ű v e l ő d é s i H á z s z o l g á l t a t á s a i n a k
d í j á t az alábbiak szerint határozza meg:
a) Családi rendezvényekre vonatkozó bérleti díjak (24 órára)
Megnevezés
Terembérleti díj
Ft/fő
Étkezési garnitúra
Ft/fő
Étkezési garnitúra darabonként
Asztalterítő
Ft/db
Asztalterítő mosása Ft/db
Üst
Ft/db
Üstház
Ft/db
Bogrács
Ft/db
Szék – csővázas
Ft/db
Szék – régi, műanyag Ft/db
Nagy asztal
Ft/db
Kis asztal
Ft/db
Pad
Ft/db
Sörsátor
Ft/db

Ár / 2007
400.55.- + ÁFA
5.- + ÁFA
55.- + ÁFA
300.- + ÁFA
325.- + ÁFA
325.- + ÁFA
325.- + ÁFA
50.- + ÁFA
30.- + ÁFA
333.- + ÁFA
225.- + ÁFA
110.- + ÁFA
180.- + ÁFA

Ár / 2008
420.58.- + ÁFA
5.- + ÁFA
58.- + ÁFA
333.- + ÁFA
350.- + ÁFA
350.- + ÁFA
350.- + ÁFA
58.- + ÁFA
33.- + ÁFA
333.- + ÁFA
225.- + ÁFA
110.- + ÁFA
192.- + ÁFA
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b) Egyéb rendezvények óradíja
Megnevezés
Nagy terem fűtés nélkül
Fűtéssel
Kis terem fűtés nélkül
Fűtéssel

Ft/óra
Ft/óra
Ft/óra
Ft/óra

Ár / 2007
1.500.2.240.750.1.200.-

Ár / 2008
1.600.2.300.800.1.300.-

c) Kedvezményes bérleti díjat fizet:
Ügyvéd a fogadóórák idejére (heti 1 óra) 4.500.- Ft /hó
Nem fizetnek bérleti díjat az intézmény csoportjai, önkormányzati
intézmények, helyi civil szervezetek, falugazdász, agrárkamarai tanácsadó,
állatfelvásárló.

d) Közhír – halom c. helyi újságban alkalmazandó hirdetési díjak:
Megnevezés
Egész oldal
Ft/db
Fél oldal
Ft/db
Negyed oldal
Ft/db
Keretes hirdetés Ft/db
Apróhirdetés
Ft/db

Ár / 2007
7.150.- + ÁFA
3.600.- + ÁFA
1.850.- + ÁFA
600.- + ÁFA
300.- + ÁFA

Ár / 2008
7.500.- + ÁFA
3.800.- + ÁFA
2.000.- + ÁFA
650.- + ÁFA
333.- + ÁFA

e) Közhír-halom c. helyi újság ára
Megnevezés
előfizetés esetén
példányonkénti vásárlás
3.)

Ár / 2007
52.-Ft + ÁFA
57.-Ft + ÁFA

Ár / 2008
55.- Ft + ÁFA
62.- Ft + ÁFA

A Képviselő-testület a K ö n y v t á r s z o l g á l t a t á s a i n a k d í j á t az
alábbiak szerint határozza meg:
Megnevezés
Fénymásolás
Ft / A/4
oldal
Fénymásolás
Ft / A/3
oldal
Nyomtatás
Ft /
oldal
Késedelmes olvasók felszólítása

Ár / 2007
15.- + ÁFA

Ár / 2008
17.- + ÁFA

30.- + ÁFA

33.- + ÁFA

30.- + ÁFA

33.- + ÁFA

65.- + ÁFA

67.- + ÁFA
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Ft

/

alkalom
Tagdíj (tanulók és nyugdíjasok
kivételével)
Ft/év
Internet használat

Számítógépes játék

Számítógép használata
Szkennelés
Ft/oldal

Ft /óra

250.- + ÁFA

275.- + ÁFA

1 óra ingyenes, azt
1 óra ingyenes, azt
követően minden
követően minden
megkezdett óra
megkezdett óra
125.- Ft + ÁFA
125.- Ft + ÁFA
Fél óra ingyenes, azt Fél óra ingyenes, azt
követően minden
követően minden
megkezdett óra
megkezdett óra
125.- Ft + ÁFA
125.- Ft + ÁFA
125.- + ÁFA
125.- + ÁFA
60.- + ÁFA
66.- + ÁFA

Határidő: 2008. január 01.
Felelős: Kovács-Tanács Istvánné igazgató
Határozatról értesül:
1. Petró Ferenc polgármester
2. Gárgyán István helyettesítő jegyző – általa az osztályvezetők
3. Kovács-Tanács Istvánné igazgató
4. Irattár

XV. Napirendi pont
Beszámoló a tanácsnok 2007. évi munkájáról
Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 24. számú melléklete tartalmazza.)
Petró Ferenc polgármester: A Település, Vállalkozásfejlesztési és Mezőgazdasági
Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, felkéri a bizottsági elnököt ismertesse a
meghozott bizottsági véleményt.
Babarczi Antal TVMB elnök: A Bizottság egyetért az írásbeli előterjesztésben
foglaltakkal, és alkalmasnak tartja, hogy azt a Képviselő-testület megvitassa, és
elfogadja.
Petró Ferenc polgármester: Átadja a szót Dobák Sándor tanácsnoknak, a napirendi
pont előadójának.
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Dobák Sándor tanácsnok: Nem kívánja kiegészíteni a kiadott anyagot, hiszen
minden testületi ülésen szóban is tájékoztatta a jelenlévőket az általa elvégzett
feladatokról.
Kérdések, hozzászólások:
Dr. Sümegi Sándor képviselő: Kérdése, hogy a 8.) pontban olvashatóak kapcsán
milyen hiányosságok kerültek megállapításra, és azokkal kapcsolatosan milyen
intézkedések születtek meg.
Dobák Sándor tanácsnok: Azon a részen, ahol az állatok áthajtása és mérlegelés
történik, egy süllyesztet rész, és nem megoldott a folyamatos tisztántartás lehetősége,
ezért ennek biztosítását kell megoldanunk az elkövetkező időszakban.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Petró Ferenc polgármester szavazásra
bocsátja a tanácsnok 2007. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadását.
A Képviselő-testület 12 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta és meghozta az
alábbi határozatát:
202/2007. (XII.19.) KT határozat
Tárgy: Beszámoló a tanácsnok 2007. évi munkájáról
Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselőtestület) megtárgyalta a tárgyi előterjesztést és a következő határozatot hozza:
1.) A Képviselő-testület a tanácsnok 2007. évi munkájáról szóló beszámolót
elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős:
Petró Ferenc polgármester
Dobák Sándor tanácsnok
Határozatról értesül:
1. Petró Ferenc polgármester
2. Gárgyán István helyettesítő jegyző-általa az osztályvezetők
3. Dobák Sándor tanácsnok
4. Irattár
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XVI. Napirendi pont
Egészségügyi szakrendelések igénybevétele
Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 25. számú melléklete tartalmazza.)
Petró Ferenc polgármester: Az Oktatási, Művelődési Egészségügyi Bizottság
megtárgyalta az előterjesztést, felkéri a bizottsági elnököt ismertesse a meghozott
bizottsági véleményt.
Tóth István OMEB elnök: A Bizottság egyetért az írásbeli előterjesztésben
foglaltakkal, és alkalmasnak tartja, hogy azt a Képviselő-testület megvitassa, és
elfogadja.
Petró Ferenc polgármester: A MÓRA-VITÁL KHT. már működő szakrendelései a
szülészet, nőgyógyászat, fül-orr-gégészet, szemészet, bőrgyógyászat, ortopédia,
urológia, reumatológia, pszichiátria, tüdőgyógyászat, labor-röntgen-ultrahang
diagnosztika, tüdőgondozás, gyógytorna, logopédia, fizioterápia, amely
szakellátásokat a kistérség lakosai - a Képviselő-testületek 2004. november havi
szándéknyilatkozatai alapján – már jelenleg is nagy számban vesznek igénybe.
A fejlesztések között tervezik a meglévő nőgyógyászati szakrendelés mellé a
sebészet, belgyógyászat és gyermekgyógyászat /4 alapszakma/, neurológia
szakrendelések beindítását, a meglévő szakrendelési óraszámok növelését 200 fölötti
szakorvosi órára, digitális képalkotó diagnosztika rendszerbe állítását, a konzíliáriusi
rendszer bevezetését. A fentiek mellett a kistérségi járóbeteg-szakellátó központ a
népegészségügyi program helyi aktivitásának színterévé, az egészségfejlesztés
központjává kíván válni, koordináló munkájával.
A MÓRA-VITÁL KHT. által már működtetett és fejlesztendő szakrendelések
biztosítani tudják a Homokháti Kistérség települései lakosainak igényét, a már
működő előjegyzési rendszerrel a betegellátás folyamatossága a távolabbi
településekről érkezők részére biztosított.
Törekvéseik megvalósulása a beteg részére kedvező, mert nem kényszerül nagy
távolság megtételére, lényegesen rövidebb a várakozási idő a szegedi
intézményekétől.
Az orvos a korszerű info-kommunikáció révén hamarabb kap értékelhető leletet, a
progresszív szintekkel biztosítottá válik a konzílium lehetősége, az önkormányzatok
döntéseikkel kinyilvánítják ellátással összefüggő felelősségüket, hatékonyabbá válik
a kistérségi együttműködés.
Összességében a fejlesztés eredményeként a Kistérségi lakosok számára elérhető,
szakmailag releváns, definitív ellátás nyújtása valósul meg a kistérségi járóbetegszakrendelő megvalósulásával.
Javasolja
a Testületnek a mellékletben foglaltakat figyelembevéve a
szakrendelésekre igénybevételére
vonatkozó előterjesztés elfogadását és
szándéknyilatkozat meghozatalát.
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Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Petró Ferenc polgármester szavazásra bocsátja
az egészségügyi szakrendelések igénybevételére vonatkozó előterjesztés elfogadását.
A Képviselő-testület 12 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta és meghozta az
alábbi határozatát
203/2007. (XII.19.) KT határozat
Tárgy: Egészségügyi szakrendelések igénybevétele
Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselőtestület) megtárgyalta Petró Ferenc polgármester tárgyi előterjesztését és a következő
határozatot hozza:
1.)

A Képviselő-testület m e g t á r g y a l t a és e l f o g a d j a a szakrendelések
igénybevételére vonatkozó előterjesztést.

2.)

A Képviselő-testület k i n y i l v á n í t j a azon szándékát, hogy a
Mórahalom város 100%-os Önkormányzati tulajdonában működő MÓRAVITÁL KHT. által működtetett, TB által finanszírozott járóbetegszakellátásokat a mórahalmi kistérségi önálló járóbeteg-szakrendelőtől
veszik igénybe, a 63/2007. (III.31.) Korm. sz. r. 1.§. (1) bekezdésében
foglalt lehetőségek figyelembevételével.

3.)

A Képviselő-testület m e g b í z z a
intézkedések megtételével.

a

polgármestert

a

szükséges

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. Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulása
4. Irattár

XVII.Napirendi pont
A Kiss Ferenc Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és
Napközi Otthonos Óvoda SZMSZ-nek jóváhagyása

34

Előadó: Dr. Hadfiné Böjthe Gabriella igazgató
(Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 26. számú melléklete tartalmazza.)
Petró Ferenc polgármester: Az Oktatási, Művelődési Egészségügyi Bizottság
megtárgyalta az előterjesztést, felkéri a bizottsági elnököt ismertesse a meghozott
bizottsági véleményt.
Tóth István OMEB elnök: A Bizottság egyetért az írásbeli előterjesztésben
foglaltakkal, és alkalmasnak tartja, hogy azt a Képviselő-testület megvitassa, és
elfogadja.
Petró Ferenc polgármester: Átadja a szót Dr. Hadfiné Böjthe Gabriella igazgató
asszonynak, a napirendi pont előadójának.
Dr. Hadfiné Böjthe Gabriella igazgató: Nem kívánja kiegészíteni a kiadott írásos
anyagot.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Petró Ferenc polgármester szavazásra bocsátja
a Kiss Ferenc Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Napközi
Otthonos Óvoda SZMSZ-nek jóváhagyására vonatkozó előterjesztés elfogadását.
A Képviselő-testület 12 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta és meghozta az
alábbi határozatát
204/2007. (XII.19.) KT határozat
Tárgy: A Kiss Ferenc Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és
Napközi Otthonos Óvoda SZMSZ-ének jóváhagyása
Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselőtestület) megtárgyalta a tárgyi előterjesztést és a következő határozatot hozza:
1.) A Képviselő-testület a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. alapján úgy
dönt, hogy a Kiss Ferenc Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény és Napközi Otthonos Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatát
a melléklet alapján j ó v á h a g y j a .
2.) A Képviselő-testület m e g b í z z a a polgármestert és a helyettesítő jegyzőt a
szükséges intézkedések megtételével.
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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. Dr. Hadifné Böjthe Gabriella- igazgató
4. Öttömös Község Önkormányzata Képviselő-testülete
5. Irattár

XVIII. Napirendi pont
Az ÁSOTT-TELSZO Kht. intézkedési tervének végrehajtásáról szóló beszámoló
elfogadása
Előadó: Németh Attila ügyvezető
(Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 27. számú melléklete tartalmazza.)
Petró Ferenc polgármester: 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
e g y e t é r t és a l k a l m a s n a k t a r t j a , hogy azt a Képviselő-testület
megvitassa, és e l f o g a d j a .
Babarczi Antal TVMB elnöke: A Bizottság az írásbeli előterjesztésben foglaltakkal
e g y e t é r t és a l k a l m a s n a k t a r t j a , hogy azt a Képviselő-testület
megvitassa, és e l f o g a d j a .
Petró Ferenc polgármester: Átadja a szót Németh Attila ügyvezetőnek, a napirendi
pont előadójának.
Németh Attila ügyvezetőnek: Nem kívánja kiegészíteni a kiadott írásos anyagot.
Kérdések, hozzászólások:
Petró Ferenc polgármester: Kérdése, hogy az ügyvezető szerint a Kht. tudja-e
vesztesség nélkül zárni a 2007-es évet?
Németh Attila ügyvezetőnek: Igen, minden esélye meg van a Kht-nak.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Petró Ferenc polgármester szavazásra
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bocsátja az ÁSOTT-TELSZO Kht. intézkedési tervének végrehajtásáról szóló
beszámoló elfogadását.
A Képviselő-testület 12 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta és meghozta az
alábbi határozatát
205/2007.(XII.19.) KT határozat
Tárgy:

Az ÁSOTT-TELSZO Kht. intézkedési tervének végrehajtásáról szóló
beszámoló elfogadása.
Határozat

Ásotthalom Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban Képviselőtestület) megtárgyalta Németh Attila ügyvezető tárgyi előterjesztését, melyről a
következők szerint határoz
1.) A Képviselő-testület az ÁSOTT-TELSZO Kht. ügyvezetője által elkészített
intézkedési terv végrehajtásáról szóló beszámolót e l f o g a d j a.
2.) A Képviselő-testület felhívja 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

XIX. Napirendi pont
Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtárban végrehajtandó közalkalmazotti
létszámcsökkentés
Előadó: Kovács-Tanács Istvánné igazgató
(Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 28. számú melléklete tartalmazza.)
Petró Ferenc polgármester: Az Oktatási, Művelődési és Egészségügyi Bizottság
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valamint a Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, felkéri
a bizottsági elnököket ismertessék a meghozott bizottsági véleményeket.
Tóth István OMEB elnök: A Bizottság egyetért az írásbeli előterjesztésben
foglaltakkal, és alkalmasnak tartja, hogy azt a Képviselő-testület megvitassa, és
elfogadja.
Polner Frigyesné PTB elnök: A Bizottság egyetért az írásbeli előterjesztésben
foglaltakkal, és alkalmasnak tartja, hogy azt a Képviselő-testület megvitassa, és
elfogadja.
Petró Ferenc polgármester: Átadja a szót Kovács-Tanács Istvánné igazgató
asszonynak, a napirendi pont előadójának.
Kovács-Tanács Istvánné igazgató: Nem kívánja kiegészíteni a kiadott írásos
anyagot.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Petró Ferenc polgármester szavazásra bocsátja
Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtárban végrehajtandó közalkalmazotti
létszámcsökkentésére vonatkozó előterjesztés elfogadását.
A Képviselő-testület 12 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta és meghozta az
alábbi határozatát:
206/2007. (XII. 19.) KT határozat
Tárgy: Petőfi Sándor Művelődési Ház
közalkalmazotti létszámcsökkentés

és

Könyvtárban

végrehajtandó

Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselőtestület) megtárgyalta Kovács-Tanács Istvánné igazgató tárgyi előterjesztését és a
követező határozatot hozza:
1.)

A Képviselő-testület – a 2008. évi költségvetési koncepcióban foglaltakra
tekintettel – ú g y d ö n t , hogy a Petőfi Sándor Művelődési Ház és
Könyvtárban foglalkoztatható közalkalmazotti létszámkeretét 4 főben
állapítja meg, 3 f ő á l l á s h e l y m e g s z ü n t e t é s é t m o n d j a k i .

2.)

A Képviselő-testület a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár
átszervezéssel
érintett
1
fő
közalkalmazott
(ifjúságsegítő)
közalkalmazottként történő t o v á b b f o g l a l k o z t a t á s á t önálló
szakfeladaton
az
Önkormányzathoz
történő
áthelyezéssel
biztosítja.
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3.)

Az önkormányzat költségvetési szerveinél a meglévő üres álláshelyeken, az
előreláthatólag megüresedő álláshelyeken vagy a tervezett új álláshelyeken,
illetve szervezeti változás, feladatátadás következtében az önkormányzat
fenntartói körén kívüli munkáltatónál a létszámcsökkentéssel érintett
álláshelyen foglalkoztatott 2 f ő - munkaviszonyban töltött ideje
folyamatosságának megszakítása nélküli - f o g l a l k o z t a t á s á r a
nincs lehetőség.

4.)

A Képviselő-testület a megszüntetett álláshelyeket 5 é v i g n e m
á l l í t j a v i s s z a , kivéve, ha jogszabályból adódó többletfeladatok ezt
indokolttá teszik. Az Önkormányzat a létszám leépítéssel kapcsolatban
támogatási igényt nyújt be.

5 . ) A Képviselő-testület u t a s í t j a a Petőfi Sándor Művelődési Ház és
Könyvtár igazgatóját, valamint Petró Ferenc polgármestert, hogy az 1.
pontban meghatározott közalkalmazotti létszámcsökkentéshez szükséges
további intézkedéseket t e g y e m e g .
6.)

A Képviselő-testület m e g b í z z a a jegyzőt, hogy az Önkormányzat 2008.
évi költségvetéséről szóló rendeletét a fentieknek megfelelően k é s z í t s e
e l ő , és azt elfogadásra terjessze a Képviselő-testület elé.

Határidő: 2008. január 01.
Felelős: Petró Ferenc polgármester
Gárgyán István helyettesítő jegyző
Kovács-Tanács Istvánné igazgató
Határozatról értesül:
1. Petró Ferenc polgármester
2. Kovács-Tanács Istvánné Műv. Ház és Könyvtár igazgató
3. Gárgyán István helyettesítő jegyző – általa az osztályvezetők
4. MÁK Dél-alföldi Regionális Igazgatósága
5. Irattár

XX. Napirendi pont
A Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár új Alapító Okiratának elfogadása
Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 29. számú melléklete tartalmazza.)
Petró Ferenc polgármester: Az Oktatási, Művelődési és Egészségügyi Bizottság
megtárgyalta az előterjesztést, felkéri a bizottsági elnököt ismertesse a meghozott
bizottsági véleményt.
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Tóth István OMEB elnök: A Bizottság egyetért az írásbeli előterjesztésben
foglaltakkal, és alkalmasnak tartja, hogy azt a Képviselő-testület megvitassa, és
elfogadja.
Petró Ferenc polgármester: 2008. január 01. napjától meg fognak változni a TEÁOR
és szakfeladat számok, ezért szükségessé vált ezen változás átvezetése a Petőfi
Sándor művelődési Ház és Könyvtár Alapító Okiratán is.
A 2008. évi költségvetési koncepció tárgyalásakor felmerült az igénye annak, hogy a
Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár Ifjúsági Ház telephelyén ellátott
feladatok 2008. évben ne a Művelődési Ház, hanem a Polgármesteri Hivatal
keretében, mint önálló szakfeladat kerüljön ellátásra.
Tekintettel arra, hogy a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár Alapító Okirata
még 2000. évben került elfogadásra, és azóta több alkalommal már módosítani
kellett, a fentiekben ismertetett változtatások végrehajtását követően egységes
szerkezetbe foglaltuk az Alapító Okiratot, melyet elfogadásra a Tisztelt Képviselőtestület elé terjesztünk.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Petró Ferenc polgármester szavazásra bocsátja
a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár új Alapító Okiratának elfogadását.
A Képviselő-testület 12 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta és meghozta az
alábbi határozatát:
207/2007. (XII.19.) KT határozat
Tárgy: A Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár új Alapító Okiratának
elfogadása
Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselőtestület) megtárgyalta Petró Ferenc polgármester tárgyi előterjesztését és a következő
határozatot hozza:
1.)

A Képviselő-testület 2008. január 01. napjával e l f o g a d j a a Petőfi
Sándor Művelődési Ház és Könyvtár új Alapító Okiratát, egyidejűleg
v i s s z a v o n j a az 58/2000. határozatot, 70/2000. határozatot, 7/2003.
határozatot, 135/2003. határozatot, 105/2004. Kt. határozatot,
139/2007.(IX.21.) KT határozatot.

2.)

A Képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy a testületi döntés alapján
küldje meg az Alapító Okiratot a Magyar Államkincstár Dél-alföldi
Regionális Igazgatóságára.

40

Határidő: 2008. január 01.
Felelős: Gárgyán István helyettesítő jegyző
Határozatról értesül:
1. Petró Ferenc polgármester
2. Gárgyán István helyettesítő jegyző- általa az osztályvezetők
3. Kovács-Tanács Istvánné igazgató
4. MÁK Dél-alföldi Regionális Igazgatósága
5. Irattár

XXI. Napirendi pont
„ Dél-alföldi Régió ivóvízminőség javítása - Ivóvíz 3.1” tárgyú program keretén
belüli előkészítési és tervezési feladatokhoz szükséges meghatalmazás és
megbízólevél jóváhagyása
Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 30. 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
e g y e t é r t és a l k a l m a s n a k t a r t j a , hogy azt a Képviselő-testület
megvitassa, és e l f o g a d j a .
Babarczi Antal TVMB elnöke: A Bizottság az írásbeli előterjesztésben foglaltakkal
e g y e t é r t és a l k a l m a s n a k t a r t j a , hogy azt a Képviselő-testület
megvitassa, és e l f o g a d j a .
Petró Ferenc polgármester: A DARFT Regionális Fejlesztési Ügynökség
Közhasznú Társaság létrehozta a Dél-alföldi Ivóvízminőség-javító Konzorciumot. A
Képviselő-testület a 40/2007.(III.12.) KT határozatában döntött a Konzorciumba való
belépésről.
A Dél-alföldi Régió Ivóvízminőség-javító Konzorcium közbeszerzési eljárást írt ki a
Program előkészítési és ellátási feladatinak ellátása érdekében. A közbeszerzési
eljárás nyertese az Aquaprofit Műszaki, Tanácsadási és Befektetési Zrt. lett. Ahhoz,
hogy a részvénytársaság az engedélyeztetési eljárás során az érintett hatóságok előtt
Önkormányzatunkat képviselhesse, szükséges az előterjesztés mellékletét képező
„Meghatalmazás és Megbízólevél” jóváhagyása.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Petró Ferenc polgármester szavazásra bocsátja
a „ Dél-alföldi Régió ivóvízminőség javítása - Ivóvíz 3.1” tárgyú program keretén
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belüli előkészítési és tervezési feladatokhoz szükséges meghatalmazás és
megbízólevél jóváhagyásának elfogadását.
A Képviselő-testület 12 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta és meghozta az
alábbi határozatát:
208/2007. (XII.19.) KT határozat
Tárgy:

„ Dél-alföldi Régió ivóvízminőség javítása - Ivóvíz 3.1” tárgyú program
keretén belüli előkészítési és tervezési feladatokhoz szükséges
meghatalmazás és megbízólevél jóváhagyása
Határozat

Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselőtestület) megtárgyalta Petró Ferenc polgármester tárgyi előterjesztését és a következő
határozatot hozza:
1.)

A Képviselő-testület a „ Dél-alföldi Régió ivóvízminőség javítása - Ivóvíz
3.1” tárgyú program keretén belüli előkészítési és tervezési feladatokhoz
szükséges meghatalmazást és megbízólevelet j ó v á h a g y j a .

2.)

A Képviselő-testület f e l h a t a l m a z z a a polgármestert, hogy a Délalföldi Ivóvízminőség-javító Konzorcium által lefolytatott közbeszerzési
eljárás keretében nyertesként kihirdetett és megbízott Aquaprofit Műszaki,
Tanácsadási és Befektetési Zrt. által vezetett tervezői konzorcium részére a
határozat mellékletét képező m e g b í z á s t a d j a , illetve annak
ellátásához a mellékletben található „Meghatalmazás és Megbízólevél”
című dokumentumot a l á í r j a .

3.)

A Képviselő-testület m e g b í z z a
intézkedések megtételével.

a

polgármestert

a

szükséges

Határidő: 2008. január 31.
Felelős:
Petró Ferenc polgármester
Gárgyán István helyettesítő jegyző
Határozatról értesül:
1. Petró Ferenc polgármester
2. Gárgyán István helyettesítő jegyző- általa az osztályvezetők
3. DARFT Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht.-6720 Szeged, Oroszlán u. 2.
4. Irattár
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XXII.Napirendi pont
30 km-es sebességkorlátozás bevezetése a Felszabadulás utcában
Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 31. számú melléklete tartalmazza.)
Petró Ferenc polgármester: A Település-, Vidékfejlesztési és Mezőgazdasági
Bizottság is megvitatta az előterjesztést, felkéri az elnököt ismertesse a meghozott
véleményt.
Babarczi Antal TVMB elnöke: A Bizottság az írásbeli előterjesztésben foglaltakkal
e g y e t é r t és a l k a l m a s n a k t a r t j a , hogy azt a Képviselő-testület
megvitassa, és e l f o g a d j a .
Petró Ferenc polgármester: Az előterjesztéstől eltérően most egy újabb változatot
kíván ismertetni. Összesen 4 db sebességcsökkentő táblát javasolja kihelyezni, az
elágazás felöl érkező sebességét először a temető utáni útkereszteződés után
lassítsuk, majd a gumiszervizesnél helyezzük el az újabb táblát, így nem is tudja az
autóját felgyorsítani és a lassítási szándék eléri célját. A gátsori úton is javasolja
hasonló távolságokra elhelyezni a 30-as táblákat.
Kérdések, hozzászólások:
Tóth István képviselő: Most alaposan átgondolt döntést kell hoznunk, mert a
túlszabályozást is el kell kerülnünk. A 2008 január 1-től életbe lépő Kressz szabályok
nagyon súlyos büntetési tételeket tartalmaznak, és az elhangzott javaslatot saját
tapasztalatai alapján nem tartja indokoltnak. Nem fognak 30 km-es sebességre
lelassulni a gépjárművek, hatásosabb lenne az előterjesztés alapján szabályozni azt.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Petró Ferenc polgármester először
szavazásra bocsátja az előterjesztés alapján a 30 km-es sebességkorlátozás
bevezetését a Felszabadulás utcában.
A Képviselő-testület 12 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta és meghozta az
alábbi határozatát:
209/2007. (XII.19.) KT határozat
Tárgy: 30 km-es sebességkorlátozás bevezetése a Felszabadulás utcában
Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-
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testület) megtárgyalta a tárgyi előterjesztést és a következő határozatot hozza:
1.) A Képviselő-testület ú g y d ö n t , hogy a Felszabadulás utca-Arany
János utca kereszteződése és a Felszabadulás utca-Kossuth utca
kereszteződése között 30 km-es sebességkorlátozást v e z e t b e .
2.) A Képviselő-testület m e g b í z z a
intézkedések megtételével.

a

polgármestert

a

szükséges

Határidő: azonnal
Felelős:
Petró Ferenc polgármester
Határozatról értesül:
1. Petró Ferenc polgármester
2. Gárgyán István helyettesítő jegyző-általa az osztályvezetők
3. Nemzeti Közlekedési Hatóság
4. Irattár

XXIII. Napirendi pont
A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Alapító Okiratának módosítása
Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 32. számú melléklete tartalmazza.)
Petró Ferenc polgármester: A Település-, Vidékfejlesztési és Mezőgazdasági
Bizottság is megvitatta az előterjesztést, felkéri az elnököt ismertesse a meghozott
véleményt.
Babarczi Antal TVMB elnöke: A Bizottság az írásbeli előterjesztésben foglaltakkal
e g y e t é r t és a l k a l m a s n a k t a r t j a , hogy azt a Képviselő-testület
megvitassa, és e l f o g a d j a .
Petró Ferenc polgármester: A Magyar Államkincstár Dél-alföldi Regionális
Igazgatósága megkereső levelében felhívta a figyelmünket arra, hogy a
Pénzügyminisztérium honlapján a jogszabálytervezetek között megjelent a
költségvetési szervek új ágazati osztályozási és besorolási rendjéről szóló PM
tájékoztató. Az utasítás a pénzügyminiszter által jóváhagyott, de jelenleg azért szám
nélküli, mert a hónap végén megjelenő Pénzügyi Közlönyben fog csak megjelenni. A
tájékoztató azonban olyan határidőket tartalmaz, amelyeket még ebben az évben
teljesíteni kell.
A 2008. évi új szakági besorolás a költségvetési szervek törzskönyvi
nyilvántartásában szereplő szakágazati besorolás 2008. január 1-jei fordulónappal
történő megváltoztatását eredményezi. A megkereső levél szerint a felülvizsgálati
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szerveknek az új besorolást december 15-ig kell megküldeni a Magyar Államkincstár
Dél-alföldi Regionális Igazgatóságának. Az új szakágazati besorolást az Alapító
Okiratban is meg kell jeleníteni 2008. január 1-jei hatállyal.
Az Alapító Okirat módosítása az 1. számú mellékletben található. Az
alaptevékenység, és alaptevékenységi feladatok tekintetében a módosítani
szándékozott szöveg dőlt betűvel jelzett, az új szöveg vastag betűvel jelzett.
Kérem a Testületet, hogy az előterjesztést és annak mellékletét szíveskedjen
megvitatni, és azt határozatával elfogadni.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Petró Ferenc polgármester szavazásra bocsátja
a Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Alapító Okiratának módosítására
vonatkozó előterjesztés elfogadását.
A Képviselő-testület 12 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta és meghozta az
alábbi határozatát:
210/2007. (XII.19.) KT határozat
Tárgy: A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Alapító Okiratának módosítása
Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselőtestület) megtárgyalta Petró Ferenc polgármester tárgyi előterjesztését és a következő
határozatot hozza:
1.) A Képviselő-testület m e g t á r g y a l t a és e l f o g a d j a a Homokháti
Kistérség Többcélú Társulása Alapító Okiratának módosítására
vonatkozó előterjesztést.
2.) A Képviselő-testület m e g b í z z a Petró Ferenc polgármestert, hogy a
tagtelepülések egyetértő döntését követően az egységes szerkezetű
Alapító Okiratot 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. Homokháti Kistérség Többcélú Társulása
4. Irattár
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XXIV. Napirendi pont
A Homokháti Önkormányzatok
Okiratának módosítása

Kistérségfejlesztési

Társulása

Alapító

Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 33. számú melléklete tartalmazza.)
Petró Ferenc polgármester: A Település-, Vidékfejlesztési és Mezőgazdasági
Bizottság is megvitatta az előterjesztést, felkéri az elnököt ismertesse a meghozott
véleményt.
Babarczi Antal TVMB elnöke: A Bizottság az írásbeli előterjesztésben foglaltakkal
e g y e t é r t és a l k a l m a s n a k t a r t j a , hogy azt a Képviselő-testület
megvitassa, és e l f o g a d j a .
Petró Ferenc polgármester: Az előző napirendi pontnál ismertetett indokok miatt
szükséges az Alapító Okirat módosítása.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Petró Ferenc polgármester szavazásra bocsátja
a Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulása Alapító Okiratának
módosítására vonatkozó előterjesztés elfogadását.
A Képviselő-testület 12 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta és meghozta az
alábbi határozatát:

211/2007. (XII.19.) KT határozat
Tárgy:

A Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulása Alapító
Okiratának módosítása
Határozat

Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselőtestület) megtárgyalta Petró Ferenc polgármester tárgyi előterjesztését és a következő
határozatot hozza:
1.) A Képviselő-testület m e g t á r g y a l t a és e l f o g a d j a a
Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulása Alapító
Okiratának módosítására vonatkozó előterjesztést.
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2.) A Képviselő-testület m e g b í z z a Petró Ferenc polgármestert és
Gárgyán István helyettesítő jegyzőt, hogy a tagtelepülések egyetértő
döntését követően az egységes szerkezetű Alapító Okiratot 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. Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulása
4. Irattár

XXV. Napirendi pont
Elektronikai rendszer bevezetése és laptopok beszerzése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 34. számú melléklete tartalmazza.)
Petró Ferenc polgármester: Minden Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, felkéri
az elnököket, ismertessék a meghozott bizottsági véleményeket.
Pőcze Levente ÜB elnök: A Bizottság egyetért az írásbeli előterjesztésben
foglaltakkal
A Bizottság javasolja, hogy az előterjesztés szerinti határozati javaslat 1.) pontja az
alábiakkal egészüljön ki:
„ … árajánlat 2.) pontja alapján hozzájárul a 15 darab Notebook Asus
X51H-A017 típusú laptop beszerzéséhez.”
A Bizottság a kiegészítő javaslattal együtt elfogadja az írásbeli előterjesztésben
foglaltakat, alkalmasnak tartja, hogy azt a Képviselő-testület megvitassa, és
elfogadja.
Dr. Sümegi Sándor SZISB elnök: A Bizottság egyetért az írásbeli előterjesztésben
foglaltakkal
A Bizottság javasolja, hogy az előterjesztés szerinti határozati javaslat 1.) pontja az
alábiakkal egészüljön ki:
„ … árajánlat 2.) pontja alapján hozzájárul a 15 darab Notebook Asus
X51H-A017 típusú laptop beszerzéséhez.”
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A Bizottság a kiegészítő javaslattal együtt elfogadja az írásbeli előterjesztésben
foglaltakat, alkalmasnak tartja, hogy azt a Képviselő-testület megvitassa, és
elfogadja.
Tóth István OMEB elnök: A Bizottság egyetért az írásbeli előterjesztésben
foglaltakkal
A Bizottság javasolja, hogy az előterjesztés szerinti határozati javaslat 1.) pontja az
alábiakkal egészüljön ki:
„ … árajánlat 2.) pontja alapján hozzájárul a 15 darab Notebook Asus
X51H-A017 típusú laptop beszerzéséhez.”
A Bizottság a kiegészítő javaslattal együtt elfogadja az írásbeli előterjesztésben
foglaltakat, alkalmasnak tartja, hogy azt a Képviselő-testület megvitassa, és
elfogadja.
Babarczi Antal TVMB elnök: A Bizottság egyetért az írásbeli előterjesztésben
foglaltakkal
A Bizottság javasolja, hogy az előterjesztés szerinti határozati javaslat 1.) pontja az
alábiakkal egészüljön ki:
„ … árajánlat 2.) pontja alapján hozzájárul a 15 darab Notebook Asus
X51H-A017 típusú laptop beszerzéséhez.”
A Bizottság a kiegészítő javaslattal együtt elfogadja az írásbeli előterjesztésben
foglaltakat, alkalmasnak tartja, hogy azt a Képviselő-testület megvitassa, és
elfogadja.
Polner Frigyesné PTB elnök: A Bizottság egyetért az írásbeli előterjesztésben
foglaltakkal
A Bizottság javasolja, hogy az előterjesztés szerinti határozati javaslat 1.) pontja az
alábiakkal egészüljön ki:
„ … árajánlat 2.) pontja alapján hozzájárul a 15 darab Notebook Asus
X51H-A017 típusú laptop beszerzéséhez.”
A Bizottság a kiegészítő javaslattal együtt elfogadja az írásbeli előterjesztésben
foglaltakat, alkalmasnak tartja, hogy azt a Képviselő-testület megvitassa, és
elfogadja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Petró Ferenc polgármester szavazásra bocsátja
az elektronikai rendszer bevezetésére és laptopok beszerzésére vonatkozó kiegészítő
javaslatot, amely alapján:
„ 1.) A Képviselő-testület ú g y d ö n t , hogy a testületi és bizottsági ülések
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lebonyolításával kapcsolatosan elektronikai rendszer 2008.
februártól történő bevezetése érdekében a határozat mellékletét
képező árajánlat 2.) pontja alapján h o z z á j á r u l a 1 5 d a r a b
Notebook
Asus
X51H-A017
típusú
laptop
b e s z e r z é s é h e z .”
A Képviselő-testület 12 igen szavazattal elfogadta a kiegészítő javaslatot.
Petró Ferenc polgármester szavazásra bocsátja az elfogadott kiegészítéssel
együtt az előterjesztésben foglaltak elfogadását.
A Képviselő-testület 12 igen szavazattal elfogadta meghozta az alábbi
határozatát:
212/2007. (XII.19.) KT határozat
Tárgy: : Elektronikai rendszer bevezetése és laptopok beszerzése
Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban:
Képviselő-testület) megtárgyalta Petró Ferenc polgármester tárgyi
előterjesztését és a következő határozatot hozza:
1.)

A Képviselő-testület ú g y d ö n t , hogy a testületi és bizottsági ülések
lebonyolításával kapcsolatosan elektronikai rendszer 2008. februártól
történő bevezetése érdekében a határozat mellékletét képező árajánlat
2.) pontja alapján h o z z á j á r u l a 1 5 d a r a b N o t e b o o k A s u s
X 5 1 H - A 0 1 7 t í p u s ú laptop b e s z e r z é s é h e z .

2.)

A Képviselő-testület m e g b í z z a Petró Ferenc polgármestert, hogy a
beszerzéssel kapcsolatos további intézkedéseket t e g y e m e g .

3.)

A Képviselő-testület m e g b í z z a Gárgyán István helyettesítő
jegyzőt, hogy a testületi és bizottsági ülések lebonyolításával
kapcsolatosan elektronikai rendszer bevezetése érdekében 2008.
januári testületi ülésre k é s z í t s e e l az SZMSZ módosítását.

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

XXVI. Napirendi pont
Bejelentések
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: Tájékoztatásul elmondja, hogy a Bokor őrsnél lévő
buszmegálló közvilágításának korszerűsítése megtörtént, a gátsori úton azonban még
a DÉMÁSZ engedélyére kell várni a használatbavételi engedély megkéréséhez.

Petró Ferenc polgármester megállapítja, hogy egyéb kérdés, bejelentés, hozzászólás
nem hangzott el és a Képviselő-testület ülését 1215 órakor berekeszti.
Kmf.

Petró Ferenc
polgármester

Gárgyán István
helyettesítő jegyző

A jegyzőkönyvet hitelesítette:

Dobák Sándor
képviselő

Kószó Tamás
képviselő

