Jegyzőkönyv
Készült Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. április 13-án 13,00
órai kezdettel megtartott soros, nyílt ülésén.
A Képviselő-testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme
Jelen van: Petró Ferenc polgármester, Rutainé Fodor Edit alpolgármester, Babarczi
Antal, Fackelmann István, Németh Attila, Papp Renáta, Pőcze Levente
képviselők
Jelenlévő meghívottak: Dr. Turbucz Marietta Judit jogi, igazgatási ügyintéző; Pipicz
Anita gazdasági osztályvezető; Dr. Zsadányi Nagy Csaba a Homokháti Kistérség belső
ellenőre; Szabó B. Gézáné és Fodor Nándor Imréné a Kiss Ferenc Ált. Isk. és Napközi
Otthonos Óvoda képviseletében; Kovács-Tanács Istvánné Petőfi Sándor Művelődési Ház
és Könyvtár igazgatója, BB tag; Kása Gabriella
HKTT Integrált Szociális és
Gyermekjóléti Központ Ásotthalmi Tagintézmény-vezetője; Csótiné Ördög Edit
Homokháti Kistérség Többcélú Társulás Családsegítő és Gyermekjóléti Központ
intézményvezetője; Somogyiné Farsang Szilvia Homokháti Szociális Központ
képviseletében; Csőke Attila Önkormányzati Ipari Parkok Szövetségének képviseletében
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, az Alpolgármester és 5 fő Képviselő jelen van,
az ülés határozatképes.
Javasolja, hogy a kiadott – jegyzőkönyv 1. számú mellékletében található – meghívóban
foglaltaktól eltérően az alábbiak szerint fogadja el az ülés napirendjét a Képviselő-testület:
1.) Jegyzői tájékoztató az önkormányzat munkáját érintő jogszabályokról és a
Polgármesteri Hivatal munkájáról
Előadó: dr. Turbucz Marietta Judit jogi igazgatási ügyintéző
2.) Mórahalom és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás,
Társulási megállapodásának módosítása
Előadó: Petró Ferenc polgármester
3.) Sürgősségi indítvány elfogadása
Előadó: Petró Ferenc polgármester
4.) A Mórahalom és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás
Környezet és Energia Operatív Program keretében ivóvízminőség-javítás
KEOP-1.3.0 kódszámú pályázat benyújtása és a beruházás finanszírozása
Előadó: Petró Ferenc polgármester
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5.) Tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről és a végzett
tevékenységről
Előadó: Petró Ferenc polgármester
6.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az átruházott
határkörben hozott döntésekről
Előadó: Petró Ferenc polgármester
7.) Az Önkormányzat tájékoztatója az aktuális pénzügyi helyzetről
Előadó: Petró Ferenc polgármester
8.) Ásotthalom és Öttömös Közoktatási Intézményfenntartó Társulása
tagintézményeinek 2010. évi költségvetésének végrehajtása
Előadó: Petró Ferenc polgármester
9.) Az Önkormányzat 2010. évi zárszámadása
Előadó: Petró Ferenc polgármester
10.)

Az önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2011.
évi támogatására vonatkozó igény benyújtásáról
Előadó: Petró Ferenc polgármester

11.)

A HKTT Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központ Ásotthalmi
Tagintézménye 2010. évi beszámolójának jóváhagyása a gyermekjóléti
és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
Előadó: Csótiné Ördög Edit intézményvezető

12.)

A 2010. évi közbeszerzési éves statisztikai összegzés elfogadása
Előadó: Petró Ferenc polgármester

13.)

A 2011. évi közbeszerzési terv elfogadása
Előadó: Petró Ferenc polgármester

14.)

Terv a Környezetvédelmi Alap 2011. évi bevételének felhasználására
Előadó: Petró Ferenc polgármester

15.)

A 29/2011. határozat 3.) pontjáról szóló tájékoztató
Előadó: Petró Ferenc polgármester

16.)

A Külterületre vonatkozó fejlesztési terv kiegészítése
Előadó: Petró Ferenc polgármester

17.)

A Gazdasági és Munkaprogram kiegészítése
Előadó: Petró Ferenc polgármester

18.)

A volt Fogorvosi Rendelő értékesítésére pályázat kiírása
Előadó: Petró Ferenc polgármester
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19.)

Pályázat benyújtása a Kiss Ferenc Általános Iskola, Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény és Napközi Otthonos Óvoda
infrastrukturális fejlesztésére
Előadó: Petró Ferenc polgármester

20.)

Döntés a Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulása
Társulási Tanácsülésén történő helyettesítés rendjéről
Előadó: Petró Ferenc polgármester

21.)

Döntés a Homokháti Kistérség Többcélú
Tanácsülésén történő helyettesítés rendjéről
Előadó: Petró Ferenc polgármester

22.)

A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása 2010. évi összevont
szakmai beszámolójának elfogadása
Előadó: Petró Ferenc polgármester

23.)

A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodás
módosításának elfogadása
Előadó: Petró Ferenc polgármester

24.)

A Déli utca 48/B szám alatti – költségalapú – bérlakásra pályázat
kiírása
Előadó: Petró Ferenc polgármester

25.)

A pénzbeli és természetben nyújtott, valamint a személyes
gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 29/2007.(IX.21.) KT
rendelet módosítása
Előadó: dr. Turbucz Marietta Judit jogi igazgatási ügyintéző

26.)

Telekvásárlás iránti kérelem elbírálása
Előadó: Petró Ferenc polgármester

27.)

Strandfürdő 2011. évi üzemeltetése
Előadó: Petró Ferenc polgármester

28.)

A 2010. évi belső ellenőrzési jelentés elfogadása
Előadó: Petró Ferenc polgármester

29.)

Falués
tanyagondnoki
szolgáltatás
nyilvántartásához kapcsolódó engedélyezés
Előadó: Petró Ferenc polgármester

30.)

A Külterületi Közösségi Házak
használatának szabályzata
Előadó: Petró Ferenc polgármester

31.)

A Védőnői Szolgálat korábbi telephelyének értékesítésére újabb
pályázat elbírálása
Előadó: Petró Ferenc polgármester

Társulása

Helyiségek

Társulási

tevékenységének

és

berendezések
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32.)

A Védőnői Szolgálat korábbi telephelyének értékesítésére újabb
pályázat kiírása
Előadó: Petró Ferenc polgármester

33.)

Sürgősségi indítvány elfogadása
Előadó: Babarczi Antal PTB elnök

34.)

Tájékoztató a 2010. évi előlegekkel és kiküldetési díjakkal kapcsolatos
bizottsági ellenőrzésről
Előadó: Petró Ferenc polgármester

35.)

Bejelentések

36.)

Interpellációk

A jegyzőkönyv hitelesítésére Németh Attila és Pőcze Levente képviselőket javasolja
megválasztani.
Kéri a képviselőket, hogy a javaslat alapján fogadják el az ülés napirendjét, és a
jegyzőkönyv-hitelesítők személyére tett javaslatát, melyet szavazásra bocsát.
A Képviselő-testület a javaslatokat 7 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot
hozza:
59/2011.(IV.13.) KT határozat
Tárgy: A Képviselő-testület 2011. április 13-i soros, nyílt ülés napirendjének elfogadása
és a jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztása
Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete
polgármester tárgyi indítványával és az alábbiak szerint dönt:

egyetért

Petró

Ferenc

I. A Képviselő-testület a 2011. április 13.-i soros, nyílt ülésének napirendjét az alábbiak
szerint állapítja meg:
1.) Jegyzői tájékoztató az önkormányzat munkáját érintő jogszabályokról és a
Polgármesteri Hivatal munkájáról
Előadó: dr. Turbucz Marietta Judit jogi igazgatási ügyintéző
2.) Mórahalom és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás,
Társulási megállapodásának módosítása
Előadó: Petró Ferenc polgármester
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3.) Sürgősségi indítvány elfogadása
Előadó: Petró Ferenc polgármester
4.) A Mórahalom és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás
Környezet és Energia Operatív Program keretében ivóvízminőség-javítás
KEOP-1.3.0 kódszámú pályázat benyújtása és a beruházás finanszírozása
Előadó: Petró Ferenc polgármester
5.) Tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről és a végzett
tevékenységről
Előadó: Petró Ferenc polgármester
6.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az átruházott
határkörben hozott döntésekről
Előadó: Petró Ferenc polgármester
7.) Az Önkormányzat tájékoztatója az aktuális pénzügyi helyzetről
Előadó: Petró Ferenc polgármester
8.) Ásotthalom és Öttömös Közoktatási Intézményfenntartó Társulása
tagintézményeinek 2010. évi költségvetésének végrehajtása
Előadó: Petró Ferenc polgármester
9.) Az Önkormányzat 2010. évi zárszámadása
Előadó: Petró Ferenc polgármester
10.)

Az önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2011.
évi támogatására vonatkozó igény benyújtásáról
Előadó: Petró Ferenc polgármester

11.)

A HKTT Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központ Ásotthalmi
Tagintézménye 2010. évi beszámolójának jóváhagyása a gyermekjóléti
és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
Előadó: Csótiné Ördög Edit intézményvezető

12.)

A 2010. évi közbeszerzési éves statisztikai összegzés elfogadása
Előadó: Petró Ferenc polgármester

13.)

A 2011. évi közbeszerzési terv elfogadása
Előadó: Petró Ferenc polgármester

14.)

Terv a Környezetvédelmi Alap 2011. évi bevételének felhasználására
Előadó: Petró Ferenc polgármester

15.)

A 29/2011. határozat 3.) pontjáról szóló tájékoztató
Előadó: Petró Ferenc polgármester

16.)

A Külterületre vonatkozó fejlesztési terv kiegészítése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
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17.)

A Gazdasági és Munkaprogram kiegészítése
Előadó: Petró Ferenc polgármester

18.)

A volt Fogorvosi Rendelő értékesítésére pályázat kiírása
Előadó: Petró Ferenc polgármester

19.)

Pályázat benyújtása a Kiss Ferenc Általános Iskola, Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény és Napközi Otthonos Óvoda
infrastrukturális fejlesztésére
Előadó: Petró Ferenc polgármester

20.)

Döntés a Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulása
Társulási Tanácsülésén történő helyettesítés rendjéről
Előadó: Petró Ferenc polgármester

21.)

Döntés a Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Társulási
Tanácsülésén történő helyettesítés rendjéről
Előadó: Petró Ferenc polgármester

22.)

A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása 2010. évi összevont
szakmai beszámolójának elfogadása
Előadó: Petró Ferenc polgármester

23.)

A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodás
módosításának elfogadása
Előadó: Petró Ferenc polgármester

24.)

A Déli utca 48/B szám alatti – költségalapú – bérlakásra pályázat
kiírása
Előadó: Petró Ferenc polgármester

25.)

A pénzbeli és természetben nyújtott, valamint a személyes
gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 29/2007.(IX.21.) KT
rendelet módosítása
Előadó: dr. Turbucz Marietta Judit jogi igazgatási ügyintéző

26.)

Telekvásárlás iránti kérelem elbírálása
Előadó: Petró Ferenc polgármester

27.)

Strandfürdő 2011. évi üzemeltetése
Előadó: Petró Ferenc polgármester

28.)

A 2010. évi belső ellenőrzési jelentés elfogadása
Előadó: Petró Ferenc polgármester

29.)

Falués
tanyagondnoki
szolgáltatás
nyilvántartásához kapcsolódó engedélyezés
Előadó: Petró Ferenc polgármester

tevékenységének
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30.)

A Külterületi Közösségi Házak
használatának szabályzata
Előadó: Petró Ferenc polgármester

Helyiségek

és

berendezések

31.)

A Védőnői Szolgálat korábbi telephelyének értékesítésére újabb
pályázat elbírálása
Előadó: Petró Ferenc polgármester

32.)

A Védőnői Szolgálat korábbi telephelyének értékesítésére újabb
pályázat kiírása
Előadó: Petró Ferenc polgármester

33.)

Sürgősségi indítvány elfogadása
Előadó: Babarczi Antal PTB elnök

34.)

Tájékoztató a 2010. évi előlegekkel és kiküldetési díjakkal kapcsolatos
bizottsági ellenőrzésről
Előadó: Petró Ferenc polgármester

35.)

Bejelentések

36.)

Interpellációk

II. A Képviselő-testület a 2011. április 13-i soros, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv
hitelesítésére Németh Attila és Pőcze Levente képviselőket megválasztja.
Határozatról értesül:
1. Petró Ferenc polgármester
2. Dr. Karsai Éva jegyző - megbízásából dr. Turbucz Marietta Judit jogi igazgatási
ügyintéző – általa az osztályvezető
3. Irattár

Mielőtt a Képviselő-testület megkezdi az elfogadott napirendi pontok tárgyalását, átadja a
szót Csőke Attilának az Önkormányzati Ipari Parkok Szövetsége képviselőjének.
Csőke Attila az Önkormányzati Ipari Parkok Szövetsége képviselője tájékoztatja a
jelenlévőket a várható pályázati kiírás lehetőségeiről az ipari parkok létesítésére.
Ásotthalom esetében elképzelhetőnek tartja az alapvető infrastruktúra kiépítése után a
külföldi befektetőkkel történő együttműködést. A Szegedi Tudományegyetemmel
egyeztetett és kutatóhelyek létesítésére van igény, ez is lehetőség az Önkormányzat
részére.
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I. napirendi pont
Jegyzői tájékoztató az önkormányzat munkáját érintő jogszabályokról és a
Polgármesteri Hivatal munkájáról
Előadó: dr. Turbucz Marietta Judit jogi igazgatási ügyintéző
(Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 2. számú melléklete tartalmazza.)
Petró Ferenc polgármester: Dr. Karsai Éva jegyző bejelentette, hogy gyermeket vár,
2010. április 1. napjától táppénzes állományba került. A helyettesítési feladatokat a
Hivatalban jelenleg dr. Turbucz Marietta Judit jogi igazgatási ügyintéző látja el.
A helyettesítés ellátásáról az alábbi szabályzatok rendelkeznek:
1.) Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2010.(X.11.)
önkormányzati rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról
42. § (1) bekezdése alapján:
„A jegyzőt akadályoztatása esetében a Polgármesteri Hivatalban képesítési előírással
rendelkező köztisztviselője, vagy megállapodás alapján valamely másik település
jegyzője helyettesíti.”
2.) Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2010. (X.11.)
önkormányzati rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatának
6. számú függeléke az Ásotthalom Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának
Szervezeti és Működési Szabályzata (továbbiakban: Polgármesteri Hivatal SZMSZ).
A Polgármesteri Hivatal SZMSZ 2. számú függeléke a Polgármesteri Hivatal
Gazdasági Szervezetének Ügyrendje 7.2.5 pontja alapján:
„Cégszerű aláírásra jogosultság az aláírási címpéldány alapján
– polgármester és jegyző
A jegyző távolléte estén:
- polgármester és jogi igazgatási ügyintéző”.
3.) Dr. Turbucz Marietta Judit munkaköri leírása 5.c) Egyéb feladatai között az alábbi
szerepel:
„A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltak alapján a
jegyző akadályoztatása, illetve távolléte esetén ellátja a helyettesítési feladatokat,
végzi a Polgármesteri Hivatal operatív irányítását és a köztisztviselők felett gyakorolja
a munkáltatói jogokat. A munkáltatói jogkörök közül a kiemelt munkáltatói jogokat (a
kinevezést, a felmentést és az összeférhetetlenség megállapítását, továbbá a fegyelmi
eljárás megindítását és a fegyelmi büntetés kiszabását) csak a jegyző 30 napot
meghaladó távolléte esetén gyakorolhatja.
4.) A Polgármesteri Hivatal SZMSz 4. számú függeléke Intézkedés a jegyzői feladat és
hatáskörbe tartozó ügyek kiadmányozási rendjéről III. 2. pontja alapján „2.
Kiadmányozás a jegyző helyettesítése a távolléte esetén A képviselő-testület szervezeti
és működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet 42. § (1) bekezdésében
foglaltak alapján a jegyző akadályoztatása, helyettesítése esetén, illetve a távollétében
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ezen intézkedés I.-II. és a III.1/b. pontjában meghatározott kiadmányozási jogkört dr.
Turbucz Marietta Judit jogi igazgatási ügyintéző gyakorolja.
A II. pont szerinti – alkalmazási okiratok, egyéb személyi jellegű ügyekben hozott
intézkedések – kiadmányozása csak a jegyző 5 munkanapot meghaladó távolléte
esetén illeti meg a jogi igazgatási ügyintézőt – amely távollétbe a szabadság,
betegszabadság ideje is beletartozik -.
5.) A Köztisztviselők Jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (továbbiakban Ktv) 8.
§ (1) alapján: „Jegyzővé, körjegyzővé, megyei jogú város kerületi hivatalvezetőjévé,
aljegyzővé (a továbbiakban együtt: jegyző) az nevezhető ki, aki
a) igazgatásszervezői vagy állam- és jogtudományi doktori képesítéssel vagy
okleveles közigazgatási menedzser szakképesítéssel, és - a (4) bekezdésben
meghatározott esetet kivéve - jogi vagy közigazgatási szakvizsgával, vagy az
Országos Közigazgatási Vizsgabizottság (a továbbiakban: OKV) elnöksége által a
teljes körűen közigazgatási jellegűnek minősített tudományos fokozat alapján
adott mentesítéssel rendelkezik, és
b) legalább kétévi közigazgatási gyakorlatot szerzett.
(2) A községi önkormányzati képviselő-testület a körjegyző és az ötezernél több
lakosú község jegyzője kivételével
a) felmentést adhat az (1) bekezdés a) pontjában foglalt igazgatásszervezői vagy
állam- és jogtudományi doktori képesítés vagy az okleveles közigazgatási
menedzser szakképesítés alól annak a személynek, aki az előírt képesítés
megszerzésére irányuló tanulmányait a kinevezéstől számított két éven belül
befejezi. A felmentés időtartamának eredménytelen eltelte esetén a jegyző
közszolgálati jogviszonya megszűnik. A képesítés alóli felmentés esetén a (4)
bekezdésben meghatározott határidőt a képesítés megszerzésétől kell számítani,
b) az (1) bekezdés b) pontjában előírt gyakorlati időt csökkentheti vagy
elengedheti.
(3) Főjegyzővé - valamint a főjegyző helyettesítésére aljegyzőként - az nevezhető
ki, aki
a) állam- és jogtudományi doktori vagy okleveles közgazdász képesítéssel vagy
okleveles közigazgatási menedzser szakképesítéssel és - a (4) bekezdésben
meghatározott esetet kivéve - jogi vagy közigazgatási szakvizsgával, vagy az
OKV elnöksége által a teljes körűen közigazgatási jellegűnek minősített
tudományos fokozat alapján adott mentesítéssel rendelkezik, és
b) közigazgatási szervnél legalább kétévi közigazgatási gyakorlatot szerzett.
(4) A képviselő-testület közigazgatási szakvizsgával nem rendelkező pályázót is
kinevezhet, feltéve, hogy a kinevezéstől számított egy éven belül a jogi vagy
közigazgatási szakvizsgát, vagy a szakvizsga alól az OKV elnöksége által a
teljeskörűen közigazgatási jellegűnek minősített tudományos fokozat alapján
adott mentesítést megszerzi. A határidő eredménytelen eltelte esetén a jegyző,
főjegyző közszolgálati jogviszonya a törvény erejénél fogva szűnik meg. A
határidőbe nem számíthatók be a 25. § (4) bekezdésében meghatározott
időtartamok.
A felsoroltakat figyelembe véve javasolja a Képviselő-testületnek, hogy Ásotthalom
Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2010. (X.11.) önkormányzati rendelete
a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról 42. § (1) bekezdése alapján, és
a Köztisztviselők Jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (továbbiakban Ktv.) 8. § (1)
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alapján határozatában Dr. Karsai Éva jegyző helyettesítése céljából Dr. Turbucz Marietta
Judit jogi igazgatási ügyintézőt mentesítse a szakvizsga kötelezettség alól.
Petró Ferenc polgármester: Átadja a szót dr. Turbucz Marietta Judit jogi igazgatási
ügyintézőnek, a napirendi pont előadójának.
dr. Turbucz Marietta Judit jogi igazgatási ügyintéző: Nem kívánja kiegészíteni az írásos
anyagot, várja a felmerülő kérdéseket, hozzászólásokat.
Kérdés, hozzászólás:
Rutainé Fodor Edit alpolgármester: Az iskolai épületnél vannak olyan karbantartási
munkák, melyek elvégzését már többször kérte az Iskola a Műszaki Szolgálattól, de azok
nem történtek meg. Jelenleg is vannak sürgős, határidős feladatok, a Polgármester Úr
segítségét kéri ahhoz, hogy ezeket a feladatokat elvégezzék.
Petró Ferenc polgármester: Ő is tapasztalta az elmondottakat, a jövő héten meghozza a
szükséges intézkedéseket.
Németh Attila képviselő, ÜB tag, PTB tag: Az előterjesztésben olvasható, hogy
Önkormányzati út mentén fák kivágásának engedélyezése 2 esetben történt, ez
megállapodást és hozzájárulást jelent. Felhívja azonban a figyelmet arra is, hogy sokszor
csak a fatörzsek kivágását végzik el, az ágak, a cserjék ott maradnak az út mellett. Ezt is
ellenőrizni kell, és a munka elvégzését csak azután lehetne befejezettnek tekinteni.
Az orvosi rendelőnél végzett javítások továbbra is a kivitelezőt terhelik, mert garanciális
javítások az előterjesztésben felsoroltak, tovább kell számlázni a költségeket.
A Műszaki Szolgálat most kevés állandó foglalkoztatottal rendelkezik, de vannak
támogatott foglalkoztatottak, akik el tudják végezni a legszükségesebb munkákat. Például
szemetes továbbra is a bekötőút és a településen néhány közterület, az „Üdvözöljük” táblát
javítani kell, a központi park soha nem volt ilyen elhanyagolt, mint most. Abban az
esetben, ha virágokat nem tud vásárolni az Önkormányzat, akkor javasolja a füvesítést, de
a füvet is locsolni és ápolni kellene.
A 2010. évi leltározásról készült bizonylatokat kéri átadásra, mert azokat át kívánja nézni.
Petró Ferenc polgármester: A Műszaki Szolgálat vezetője a megbízott a fakivágások
ellenőrzésével, erre fel fogja hívni az Ügyintéző és a Vezető figyelmét is, a következő
ülésre elkészített egy jelentést, ami az aktuális helyzetről fog tájékoztatni.
Rutainé Fodor Edit alpolgármester: A Gárgyán erdőben is sok a szemét, sok a letört faág,
rendbe kellene hozni a pihenő helyeket és az ott lévő veszélyes fák kivágásáról is dönteni
kellene.
Pőcze Levente képviselő, ÜB elnök, PTB tag: Erről is volt szó korábbi üléseken, nem érti,
miért nem történt intézkedés. A Gárgyán erdő és a pihenőhelyek veszélyesek, erdészként
nem javasolja túrák vagy rendezvények megtartását ott.
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Petró Ferenc polgármester: A Képviselő-testület erről korábban már beszélt, levélben
meg is kerestük az illetékes szerveket, de nem válaszoltak.
Kovács-Tanács Istvánné igazgató: Mivel a május 1-ei rendezvény egyik színhelye a
Gárgyán erdőben van, kéri a Tisztelt Képviselő-testületet, ha szükséges, döntsön a
helyszín megváltoztatásáról.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Petró Ferenc polgármester szavazásra bocsátja
a határozat 2.) ponttal kiegészítését az alábbiak szerint:
„ 2.) A Képviselő-testület ú g y d ö n t , hogy Ásotthalom Község Önkormányzata
Képviselő-testületének 18/2010. (X.11.) önkormányzati rendelete a Képviselőtestület Szervezei és Működési Szabályzatáról 42. § (1) bekezdése alapján, és a
Köztisztviselők Jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (továbbiakban Ktv.) 8.
§ (1) alapján Dr. Karsai Éva jegyző helyettesítése céljából Dr. Turbucz Marietta
Judit jogi igazgatási ügyintézőt m e n t e s í t i a szakvizsga kötelezettség alól.
Határidő: - a 2.) pont esetén a soron következő Képviselő-testületi ülés”
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a kiegészítést.
Petró Ferenc polgármester szavazásra bocsátja az elfogadott kiegészítéssel együtt az
előterjesztés elfogadását.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta és meghozta az alábbi
határozatát:
60/2011. (IV. 13.) KT határozat
Tárgy:

Jegyzői tájékoztató az Önkormányzat munkáját érintő jogszabályokról és a
Polgármesteri Hivatal munkájáról
Határozat

Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselőtestület) megtárgyalta a 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.
2.) A Képviselő-testület ú g y d ö n t , hogy Ásotthalom Község Önkormányzata
Képviselő-testületének 18/2010. (X.11.) önkormányzati rendelete a
Képviselő-testület Szervezei és Működési Szabályzatáról 42. § (1) bekezdése
alapján, és a Köztisztviselők Jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény
(továbbiakban Ktv.) 8. § (1) alapján Dr. Karsai Éva jegyző helyettesítése
céljából Dr. Turbucz Marietta Judit jogi igazgatási ügyintézőt m e n t e s í t i a
szakvizsga kötelezettség alól.
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A Képviselő-testület a határozat végrehajtásáról nem kér jelentést.
Határidő:
Felelős:

- az 1.) pont esetében 2011. április 15.
- a 2.) pont esetén a soron következő Képviselő-testületi ülés
Dr. Karsai Éva jegyző megbízásából dr. Turbucz Marietta Judit jogi
igazgatási ügyintéző

Határozatról értesülnek:
1.) Petró Ferenc polgármester
2.) Dr. Karsai Éva jegyző megbízásából dr. Turbucz Marietta Judit jogi igazgatási
ügyintéző – általa az osztályvezető
3.) Irattár

II. napirendi pont
Mórahalom és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás,
Társulási megállapodásának módosítása
Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 3. számú melléklete tartalmazza.)
Petró Ferenc polgármester: A Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottság véleményezte az
előterjesztést, kéri az Elnököt, ismertesse a bizottsági véleményt.
Babarczi Antal PTB elnöke, képviselő: A Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottság
(továbbiakban: Bizottság) 2011. április 11.-i nyílt ülésén megtárgyalta és véleményezte a
tárgyi előterjesztést. A Bizottság egyetért az írásbeli előterjesztésben foglaltakkal, és
alkalmasnak tartja, hogy azt a Képviselő-testület megvitassa, és e l f o g a d j a .
(A Bizottsági véleményt a jegyzőkönyv 4. számú melléklete tartalmazza.)
Petró Ferenc polgármester: Nem kívánja kiegészíteni az írásos anyagot, várja a felmerülő
kérdéseket, hozzászólásokat.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Petró Ferenc polgármester szavazásra bocsátja az
előterjesztés elfogadását.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta és meghozta az alábbi
határozatát:
61/2011. (IV.13.) KT határozat
Tárgy: Mórahalom és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás, Társulási
megállapodásának módosítása
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Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselőtestület) megtárgyalta Petró Ferenc polgármester tárgyi előterjesztést és a következő
határozatot hozza:
1.) A Képviselő-testület Mórahalom és Térsége Ivóvízminőség-javító
Önkormányzati Társulás, Társulási megállapodásának módosítását a melléklet
szerint jóváhagyja.
2.) A Képviselő-testület m e g b í z z a a polgármestert és a jegyzőt az egységes
szerkezetű Társulási Megállapodás aláírására.
3.) A Képviselő-testület a Mórahalom és Térsége Ivóvízminőség-javító
Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsába a polgármester akadályoztatása
esetén Rutainé Fodor Edit alpolgármestert, delegálja tanácskozási, és
szavazati joggal a 2010 - 2014-ig tartó önkormányzati ciklus végéig.
Határidő: 2011. április 15.
Felelős: Petró Ferenc polgármester
Dr. Karsai Éva jegyző megbízásából dr. Turbucz Marietta Judit jogi igazgatási
ügyintéző
Határozatról értesül:
1.) Petró Ferenc polgármester
2.) Dr. Karsai Éva jegyző megbízásából dr. Turbucz Marietta Judit jogi igazgatási
ügyintéző – általa az osztályvezető
3.) Rutainé Fodor Edit alpolgármester
4.) Mórahalom és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás
5.) Irattár

III. napirendi pont
Sürgősségi indítvány elfogadása
Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 5. számú melléklete tartalmazza.)
Petró Ferenc polgármester: A következő napirendi pontról a mai ülésen kell határozatot
hoznia a Testületnek, javasolja a sürgősségi indítvány elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Petró Ferenc polgármester szavazásra bocsátja az
előterjesztés elfogadását.
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A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta és meghozta az alábbi
határozatát:
62/2011. (IV.13.) KT határozat
Tárgy: Sürgősségi indítvány elfogadása
Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselőtestület) megtárgyalta Petró Ferenc polgármester tárgyi előterjesztést és a következő
határozatot hozza:
1.) A Képviselő-testület ú g y d ö n t, hogy a „A Mórahalom és Térsége
Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Környezet és Energia Operatív
Program keretében ivóvízminőség-javítás KEOP-1.3.0 kódszámú pályázat
benyújtása és a beruházás finanszírozása” elnevezésű napirendi pontot a mai
ülésen s ü r gő s s é g i i nd í t v á n y keretében megtárgyalja.
Határidő: 2011. április 13.
Felelős: Petró Ferenc polgármester
Határozatról értesül:
1.) Petró Ferenc polgármester
2.) Dr. Karsai Éva jegyző megbízásából dr. Turbucz Marietta Judit jogi igazgatási
ügyintéző – általa az osztályvezető
3.) Irattár

IV. napirendi pont
A Mórahalom és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás
Környezet és Energia Operatív Program keretében ivóvízminőség-javítás
KEOP-1.3.0 kódszámú pályázat benyújtása és a beruházás finanszírozása
Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 6. számú melléklete tartalmazza.)
Petró Ferenc polgármester: Mórahalom és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati
Társulás pályázatot nyújt be a Környezet és Energia Operatív Program keretében
ivóvízminőség-javítás, KEOP-1.3.0 kódszámú pályázati konstrukció második fordulójára
nettó 3 762 148 652 Ft beruházási összeggel. A társulási megállapodásban rögzített
mértékben a támogatási kérelem pénzügyi finanszírozásához szükséges 602 342 789 Ft
önrészből, amely tartalmazza az EU Önerő Alap támogatást is, Ásotthalom Község
Önkormányzata Képviselő-testülete a rá eső 4 383 540 Ft-os összeget biztosítja a
határozati javaslat elfogadásával.
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Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Petró Ferenc polgármester szavazásra bocsátja az
előterjesztés elfogadását.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta és meghozta az alábbi
határozatát:
63/2011. (IV.13.) KT határozat
Tárgy: A Mórahalom és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás
Környezet és Energia Operatív Program keretében ivóvízminőség-javítás KEOP1.3.0 kódszámú pályázat benyújtása és a beruházás finanszírozása
Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselőtestület) megtárgyalta Petró Ferenc polgármester tárgyi előterjesztést és a következő
határozatot hozza:
1.) A Képviselő-testület jóváhagyja, hogy a Mórahalom és Térsége
Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás pályázatot nyújtson be a
Környezet és Energia Operatív Program keretében ivóvízminőség-javítás,
KEOP-1.3.0 kódszámú pályázati konstrukció második fordulójára nettó
3 762 148 652 Ft beruházási összeggel.
2.) Felhatalmazza a társulási tanácsba delegált személyt a szükséges döntés
meghozatalára.
3.) A Képviselő-testület kötelezettséget vállal, hogy a társulási megállapodásban
rögzített mértékben a támogatási kérelem pénzügyi finanszírozásához szükséges
602 342 789 Ft önrészből, amely tartalmazza az EU Önerő Alap támogatást is, a
rá eső összeget biztosítja az alábbi táblázat szerint.
Település
Ásotthalom
Bordány
Domaszék
Forráskút
Mórahalom
Öttömös
Pusztamérges
Ruzsa
Üllés
Zákányszék
Összesen

Önrész
Önerő Alap
Önkormányzati
összesen (Ft) támogatás (Ft) saját forrás (Ft)
121 366 905 Ft 116 983 365 Ft
4 383 540 Ft
49 713 551 Ft
48 494 186 Ft
1 219 365 Ft
78 546 137 Ft
77 354 555 Ft
1 191 582 Ft
31 335 842 Ft
31 335 842 Ft
0 Ft
157 187 492 Ft 149 593 746 Ft
7 594 020 Ft
23 430 883 Ft
23 430 883 Ft
0 Ft
30 295 719 Ft
30 295 719 Ft
0 Ft
24 587 226 Ft
24 587 226 Ft
0 Ft
59 897 726 Ft
57 736 826 Ft
2 160 900 Ft
25 981 034 Ft
25 981 034 Ft
0Ft
602 342 789 Ft 585 793 382 Ft
16 549 407Ft

16
4.) Amennyiben a Társulás nem nyeri el a támogatást az EU Önerő Alapból vagy a
forrás nem áll rendelkezésre, akkor ezt az összeget más módon fogja biztosítani.
Határidő:
Felelős:

2011. április 15.
Petró Ferenc polgármester
Dr. Karsai Éva jegyző megbízásából dr. Turbucz Marietta Judit jogi
igazgatási ügyintéző

Határozatról értesül:
1.) Petró Ferenc polgármester
2.) Dr. Karsai Éva jegyző megbízásából dr. Turbucz Marietta Judit jogi igazgatási
ügyintéző – általa az osztályvezető
3.) Mórahalom és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás
4.) Irattár

V. napirendi pont
Tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről és a végzett
tevékenységről
Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 7. számú melléklete tartalmazza.)
Petró Ferenc polgármester: Az írásos anyagot kiegészítve elmondja, hogy április 8.-án
megtörtént a Radnóti Miklós, József Attila és Ady Endre utcák garanciális bejárása a
kivitelezővel és a műszaki ellenőrrel, az erről készült jegyzőkönyvet a műszaki ellenőr a
héten el fogja küldeni. A kivitelező május 15.-ig kijavítja a bejárás során megállapított
kisebb hibákat. Várja a felmerülő kérdéseket, véleményeket.
Kérdés, hozzászólás:
Babarczi Antal képviselő, PTB elnök: A 3.), 9.), és a 14.), pontról kér szóbeli
tájékoztatást a Polgármester Úrtól.
Petró Ferenc polgármester: Az Aquaplus Kft. laboratórium működtetését tervezi
Ásotthalmon, jelenleg az engedélyek beszerzése folyik.
A NIF ZRT.-vel a határátkelő megépítéséről, azzal kapcsolatos közbeszerzési eljárásról
egyeztetett. A közbeszerzési eljárás újra kiírásra került, döntés május közepére várható, a
munkálatok július közepén megkezdődnek.
A szerbiai befektetőkkel a határátkelő megnyitása utáni időszakról egyeztetett, a helyi
vállalkozókkal akarják a kapcsolatot felvenni a későbbi időpontban.
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Ehhez kapcsolódik a földterületek megvásárlására vonatkozó testületi döntés, jelenleg még
a TAKARNET programot nem tudja az Önkormányzat használni, a jogosultság kérése
több szakaszból áll, az engedélyeztetés folyamatban van.
Babarczi Antal képviselő, PTB elnök: A földterületek megvásárlása nem a TAKARNET
programtól függ, nem tudja elfogadni ezt az indoklást. Minél később dönt az
Önkormányzat, annál kisebb eséllyel tud földterületet vásárolni. A kisajátítást kellene
alkalmazni.
Petró Ferenc polgármester: Nincs olyan terve az Önkormányzatnak, ami a kisajátítást
indokolná, ráadásul egy-egy kisajátítás akár egy évnél is tovább tart, ügyvédi megbízással
és plusz költségekkel. Szükséges lenne a rendezési terv módosítása is, ez a tervezővel
történt egyeztetés alapján 3,5 millió forintos összeg körül van, és hozzávetőlegesen egy év
alatt lehet az illetékes szakhatósági engedélyeket beszerezni és a tervet módosításra
előkészíteni.
Németh Attila képviselő, ÜB tag, PTB tag: A TAKARNET program hiánya nem lehet
magyarázat arra, miért nem kerül végrehajtásra egy testületi határozat, a Földhivataltól is
ki lehetne kérni az adatokat az Önkormányzat részére.
Az Önkormányzat igen nehéz pénzügyi helyzetben van, ezért meg kell fontolni, mire is
fizet most. Az ipari park kiépítése nagy terhet jelent, mert vizet, áramot és egyéb alapvető
feltételek kell biztosítani, véleménye, nem mindenáron kell ipari parkot építeni. A
megépítendő határátkelőt a Tiszaszigetnél működőhöz tudja hasonlítani, és ott sincs
semmiféle egyéb létesítmény, valószínűleg, azért mert nem lenne működőképes, nem érte
meg az Önkormányzatnak és a vállalkozóknak sem.
A három utca bejárásával kapcsolatosan leírt tájékoztatóban olvasható, hogy a Radnóti
utcában az aszfalt repedését valószínűleg az ott parkoló autóbusz okozza. Nem érti ezt az
indoklást, mert azt a tájékoztatást kapta a Képviselő-testület, hogy az út bírni fogja a
nagyobb terhelést is. Korábban viszont már arról is szó esett, hogy a buszok parkolására az
Önkormányzat biztosít területet, ezzel még bevételhez is jut. Kérdése, ez miért nem
valósult meg?
Petró Ferenc polgármester: A Tisza Volán illetékes ügyintézőivel már egyeztet,
folyamatban van az erre vonatkozó megállapodás meghatározása.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Petró Ferenc polgármester szavazásra bocsátja
az előterjesztés elfogadását.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta és meghozta az alábbi
határozatát:
64/2011.(IV.13.) KT határozat
Tárgy: Tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről és a végzett
tevékenységről
Határozat
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1.) A Képviselő-testület az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről és a
végzett tevékenységről szóló tájékoztatót t u d om á s u l v e szi .
Határidő: 2011. április 15.
Felelős: Petró Ferenc polgármester
Határozatról értesül:
1.) Petró Ferenc polgármester
2.) dr. Turbucz Marietta Judit jogi igazgatási ügyintéző – általa az osztályvezető
3.) Irattár

VI. napirendi pont
Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az átruházott
határkörben hozott döntésekről
Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 8. számú melléklete tartalmazza.)
Petró Ferenc polgármester: Nem kívánja kiegészíteni a kiadott anyagot, várja a felmerülő
kérdéseket, hozzászólásokat.
Kérdés, hozzászólás:
Babarczi Antal képviselő, PTB elnök: A Képviselő-testület a 9/2011.(I.26.) KT
határozatában költségcsökkentő válságtervet fogadott el. Ezzel kapcsolatban kérdése, hogy
a szállítókkal miért nem történt meg a szerződések megkötése?
Pipicz Anita gazdasági osztályvezető a 2011. március 7.-én megtartott rendkívüli testületi
ülésre elkészítette írásos beszámolóját. A beszámoló elfogadásához a Testület kérte a
Polgármester Urat, hogy írásban nyilatkozzon az Osztályvezető által a pénzügyi
beszámolóban leírtakra. Ezzel kapcsolatosan kérdése, miért nem készítette el a
Polgármester Úr az írásos nyilatkozatát?
Petró Ferenc polgármester: A tisztítószerek, irodaszerek három árajánlata visszaérkezett,
jelenleg a szerződés megkötése nélkül is a legolcsóbb beszállítótól rendelünk. Mivel
tapasztalat, hogy az olcsóbb nem mindig a legjobb minőséget jelenti, ezért a Gondozási
Központtal egyeztetve újabb árajánlat bekérése történt meg.
Az üzemanyaggal kapcsolatban az EDO-HUNGARY KFT ásotthalmi benzinkútjával
kerül majd megkötésre a szerződés, a tervezet elküldésre megtörtént, de visszajelzést még
nem kapott az Önkormányzat.
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Az 58/2011.(III.7.) KT határozat 1.) pontjában a Képviselő-testület kérte, hogy a
következő testületi ülésre a Polgármester írásban nyilatkozzon az Osztályvezető által a
pénzügyi beszámolóban leírtakra és a Képviselő-testület azután dönt az Osztályvezető
pénzügyi beszámolójának elfogadásáról. Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, hogy
addig, amíg a feljelentés által indított vizsgálat be nem fejeződik, addig nem fog ebben az
ügyben újabb nyilatkozatot tenni, ráadásul a 2010. decemberi testületi ülésre már
nyilatkozott.
Németh Attila képviselő, ÜB tag, PTB tag: Az előterjesztésben olvasható, hogy az
58/2011.(III.7.) KT határozatban foglaltak alapján dr. Turbucz Marietta Judit jogi
igazgatási ügyintéző 2011. április 5.-én megküldte az üggyel kapcsolatos
dokumentumokat a Rendőrséghez. Kérdése, mik voltak ezek a dokumentumok?
Dr. Turbucz Marietta Judit jogi igazgatási ügyintéző: A 2011. március 7.-én megtartott
rendkívüli zárt bizottsági és rendkívüli, zárt testületi ülés hitelesített jegyzőkönyvei és
kivonatai kerültek elküldésre, valamint a 2010. évi ÖNHIKI-s pályázat fénymásolt anyaga.
Németh Attila képviselő, ÜB tag, PTB tag: Kérdése, Dr. Turbucz Marietta Judit jogi
igazgatási ügyintézőhöz, hogy megküldésre került-e a műszaki ellenőri jelentés és az
építési napló?
Dr. Turbucz Marietta Judit jogi igazgatási ügyintéző: Nem, mivel az Ön által említett
dokumentumok nincsenek a birtokomban.
Petró Ferenc polgármester: Az ügyben érintett szakemberek megkeresése is megtörténik,
valószínűleg a műszaki terveket a műszaki ellenőrtől fogják kérni.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Petró Ferenc polgármester szavazásra bocsátja
az előterjesztés elfogadását.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta és meghozta az alábbi
határozatát:
65/2011.(IV.13.) KT határozat
Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról az átruházott hatáskörben
hozott döntésekről
Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselőtestület) Petró Ferenc polgármester előterjesztését megtárgyalta és az alábbiak szerint
dönt:
1.) A Képviselő-testület a 99/2010.(XII.1.) KT határozat, 225, 227/2010.(XII.22.) KT
határozat, 9, 14/2011.(I.26.) KT határozat, 56/2011.(III.7.) KT határozat, 25, 28,
31, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42/2011.(II.15.) KT határozat, 44/2011.(II.15.)
KT határozat, 223/2010.(XII.22.) KT határozat, 45, 46, 47/2011.(II.15.) KT
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határozat, 49, 55, 57, 58/2011.(III.7.) KT határozat végrehajtásáról szóló
tájékoztatót e l f o g a d j a .
2.) A Képviselő-testület a 129/2010.(VIII.30.) KT határozat, 217, 229/2010.(XII.22.)
KT határozat, 5, 6, 9/2011.(I.26.) KT határozat, 29, 32, 48/2011. (II.15.) KT
határozat végrehajtására u t a s í t j a a polgármestert és m e g b í z z a , hogy a
következő soros ülésre számoljon be a végrehajtásáról.
3.) Képviselő-testület a Polgármester átruházott hatáskörében hozott döntésekről szóló
jelentését t u d o m á s u l v e s z i .
Határidő: - az 1.) és 3.) pont vonatkozásában 2011.04.15.
- az 2.) pont vonatkozásában a következő soros testületi ülés
Felelős:

Petró Ferenc polgármester

Erről értesítést kap:
1. Petró Ferenc polgármester
2. Dr. Karsai Éva jegyző megbízásából dr. Turbucz Marietta Judit jogi igazgatási
ügyintéző – általa az osztályvezető
3. Irattár

VII. napirendi pont
Az Önkormányzat tájékoztatója az aktuális pénzügyi helyzetről
Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 9. számú melléklete tartalmazza.)
Petró Ferenc polgármester: A Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottság véleményezte az
előterjesztést, kéri az Elnököt, ismertesse a bizottsági véleményt.
Babarczi Antal PTB elnöke, képviselő: A Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottság
(továbbiakban: Bizottság) 2011. április 11.-i nyílt ülésén megtárgyalta és véleményezte a
tárgyi előterjesztést. A Bizottság egyetért az írásbeli előterjesztésben foglaltakkal, és
alkalmasnak tartja, hogy azt a Képviselő-testület megvitassa, és e l f o g a d j a .
(A Bizottsági véleményt a jegyzőkönyv 10. számú melléklete tartalmazza.)
Petró Ferenc polgármester: Nem kívánja kiegészíteni az írásos anyagot, várja a felmerülő
kérdéseket, hozzászólásokat.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Petró Ferenc polgármester szavazásra bocsátja az
előterjesztés elfogadását.
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A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta és meghozta az alábbi
határozatát:
66/2011. (IV. 13.) KT határozat
Tárgy: Az Önkormányzat tájékoztatója az aktuális pénzügyi helyzetről
Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselőtestület) megtárgyalta Petró Ferenc polgármester tárgyi előterjesztését és a következő
határozatot hozza:
1.) A Képviselő-testület tudomásul veszi az Önkormányzat aktuális pénzügyi
helyzetéről szóló tájékoztatót.
Határidő: 2011. április 14.
Felelős: Petró Ferenc polgármester
Dr. Karsai Éva jegyző megbízásából Dr. Turbucz Marietta Judit jogi igazgatási
ügyintéző
Határozatról értesül:
1.) Petró Ferenc polgármester
2.) Dr. Karsai Éva jegyző megbízásából Dr. Turbucz Marietta Judit jogi igazgatási
ügyintéző, általa az osztályvezető
3.) Gajdánné Szatmári Mária könyvvizsgáló
4.) Irattár

VIII. napirendi pont
Ásotthalom és Öttömös Közoktatási Intézményfenntartó
tagintézményeinek 2010. évi költségvetésének végrehajtása
Előadó: Petró Ferenc polgármester

Társulása

(Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 11. számú melléklete tartalmazza.)
Petró Ferenc polgármester: Minden Bizottság véleményezte az előterjesztést, kéri
ismertessék a bizottsági véleményeket.
Babarczi Antal PTB elnöke, képviselő: A Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottság
(továbbiakban: Bizottság) 2011. április 11.-i nyílt ülésén megtárgyalta és véleményezte a
tárgyi előterjesztést. A Bizottság egyetért az írásbeli előterjesztésben foglaltakkal, és
alkalmasnak tartja, hogy azt a Képviselő-testület megvitassa, és e l f o g a d j a .
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Fackelmann István SZOKB elnöke, képviselő: A Szociális, Oktatási és Kulturális
Bizottság (továbbiakban: Bizottság) 2011. április 11-i nyílt ülésén megtárgyalta és
véleményezte a tárgyi előterjesztést. A Bizottság az írásbeli előterjesztésben foglaltakkal
egyetért és alkalmasnak tartja, hogy azt a Képviselő-testület megvitassa, és
elfogadja.
Pőcze Levente ÜB elnöke, képviselő: Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselőtestületének Ügyrendi Bizottsága 2011. április 11-én megtartott nyílt ülésén megtárgyalta
és véleményezte a tárgyi előterjesztést. A Bizottság egyetért az írásbeli előterjesztésben
foglaltakkal, és alkalmasnak tartja, hogy azt a Képviselő-testület megvitassa, és
elfogadja.
(A Bizottsági véleményeket a jegyzőkönyv 12. számú melléklete tartalmazza.)
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Petró Ferenc polgármester szavazásra bocsátja az
előterjesztés elfogadását.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta és meghozta az alábbi
határozatát:
67/2011.(IV.13.) KT határozat
Tárgy:

Ásotthalom és Öttömös Közoktatási Intézményfenntartó
tagintézményeinek 2010. évi költségvetésének végrehajtása

Társulása

Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselőtestület) megtárgyalta Petró Ferenc polgármester előterjesztését, és a következő
határozatot hozza.
1.) A Képviselő-testület Ásotthalom és Öttömös Közoktatási Intézményfenntartó
Társulása Napközi Otthonos Óvoda Öttömösi Tagintézménye, Általános Iskola
Magyar László Tagintézménye és az Alapfokú Művészetoktatás telephelye 2010.
január 1-től 2010. december 31-ig terjedő időszakra vonatkozó elszámolását 63.870 e
Ft bevételi és 63.625 e Ft kiadási főösszeggel elfogadja.
2.) A Képviselő-testület Ásotthalom és Öttömös Közoktatási Intézményfenntartó
Társulása az Ásotthalmi Óvodai Intézményegység, Általános Iskolai Intézményegység
és az Alapfokú Művészetoktatási Intézményegység 2010. január 1-től 2010. december
31-ig terjedő időszakra vonatkozó elszámolását 184.809 e Ft bevételi és 184.809 e Ft
kiadási főösszeggel elfogadja.
3.) A Képviselő-testület a Társulási Megállapodás alapján jóváhagyja, hogy a Kiss
Ferenc Általános Iskola, Művészetoktatási Intézmény és Napközi Otthonos Óvoda
2010. évi működési kiadásaihoz fen nem használt 245 e Ft
önkormányzati
hozzájárulás összegét visszafizeti Öttömös Község Önkormányzatának.
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Határidő: 2011. április 13.
Felelős: Petró Ferenc polgármester
Dr. Karsai Éva jegyző megbízásából dr. Turbucz Marietta Judit jogi igazgatási
ügyintéző
Dr. Hadfiné Böjthe Gabriella igazgató
Határozatról értesül:
1.) Petró Ferenc polgármester
2.) Dr. Karsai Éva jegyző megbízásából dr. Turbucz Marietta Judit jogi igazgatási
ügyintéző - általa az osztályvezető
3.) Öttömös Község Önkormányzata
4.) Dr. Hadfiné Böjthe Gabriella igazgató
5.) Irattár

IX. napirendi pont
Az Önkormányzat 2010. évi zárszámadása
Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 13. számú melléklete tartalmazza.)
Petró Ferenc polgármester: Minden Bizottság véleményezte az előterjesztést, kéri
ismertessék a bizottsági véleményeket.
Babarczi Antal PTB elnöke, képviselő: A Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottság
(továbbiakban: Bizottság) 2011. április 11.-i nyílt ülésén megtárgyalta és véleményezte a
tárgyi előterjesztést. A Bizottság egyetért az írásbeli előterjesztésben foglaltakkal, és
alkalmasnak tartja a határozati javaslatot és az előterjesztett rendelet-tervezetet, hogy
azt a Képviselő-testület megvitassa, és e l f o g a d j a .
Fackelmann István SZOKB elnöke, képviselő: A Szociális, Oktatási és Kulturális
Bizottság (továbbiakban: Bizottság) 2010. április 11-i nyílt ülésén megtárgyalta és
véleményezte a tárgyi előterjesztést. A Bizottság egyetért az írásbeli előterjesztésben
foglaltakkal és alkalmasnak tartja a határozati javaslatot
és az előterjesztett
rendelet-tervezetet, hogy azt a Képviselő-testület megvitassa, és elfogadja.
Pőcze Levente ÜB elnöke, képviselő: Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselőtestületének Ügyrendi Bizottsága 2011. április 11-én megtartott nyílt ülésén megtárgyalta
és véleményezte a tárgyi előterjesztést: A Bizottság egyetért az írásbeli előterjesztésben
foglaltakkal, és alkalmasnak tartja, hogy azt a Képviselő-testület megvitassa, és
elfogadja.
(A Bizottsági véleményeket a jegyzőkönyv 14. számú melléklete tartalmazza.)
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Petró Ferenc polgármester: A Bizottsági ülésen kiosztásra került Gajdánné Szatmári
Mária könyvvizsgáló független könyvvizsgálói jelentése az Önkormányzat 2010. évi
egyszerűsített éves költségvetési beszámolójának vizsgálatáról. A jelentés tartalmazza a
hitelesítő záradékot.
(A jelentést a jegyzőkönyv 15. számú melléklete tartalmazza.)
A testületi ülés előtt kiosztásra került Pipicz Anita gazdasági osztályvezető által elkészített
új rendelet-tervezet, amely tartalmazza a hétfői bizottsági ülésen elhangzott formai hibák
javítását. Kéri a Képviselő-testület ennek a rendeletnek elfogadásáról döntsenek a mai
ülésen.
(A kiosztott rendelet-tervezetet a jegyzőkönyv 16. számú melléklete tartalmazza.)
Kérdés, hozzászólás:
Rutainé Fodor Edit alpolgármester: Kérdéssel fordul a Tisztelt Képviselő-testülethez,
mint az Ásotthalmi Általános Iskola és Óvoda képviselője. Mivel az Intézmény rendkívül
szoros költségvetéssel gazdálkodik, sok esetben a pedagógusok, dolgozók saját autót
használva, saját pénzükből viszik a gyerekeket a versenyekre, vetélkedőkre, sok esetben
saját pénzből vesznek szakmai anyagokat, ezért ezt elismerve kér részükre jelképes
összeget egyszeri juttatásként.
Petró Ferenc polgármester: Elismeri az elhangzottakat, de minden Intézményben
rendkívül takarékosan gazdálkodtak, megvizsgálja a lehetőséget.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Petró Ferenc polgármester szavazásra bocsátja
az előterjesztés elfogadását.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta és meghozta az alábbi
határozatát:
68/2011.(IV.13.) KT határozat
Tárgy: 2010. évi pénzmaradvány felhasználása
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 2010. évi pénzmaradványát
–13 226 e Ft-ban állapítja meg, amely teljes egészében működési pénzmaradvány.
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2.) A Képviselő-testület megbízza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a 2010. évi
pénzmaradvány rendezése érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Határidő: 2011. április 14.
Felelős: Petró Ferenc polgármester
Dr. Karsai Éva jegyző megbízásából Dr. Turbucz Marietta Judit jogi igazgatási
ügyintéző
Határozatról értesül:
1) Petró Ferenc polgármester, általa az intézményvezetők
2) Dr. Karsai Éva jegyző megbízásából Dr. Turbucz Marietta Judit jogi igazgatási
ügyintéző, általa az osztályvezető
3) Gajdánné Szatmári Mária könyvvizsgáló
4) Öttömös Község Önkormányzata Képviselő-testülete
5) Irattár
Petró Ferenc polgármester szavazásra bocsátja a rendelet-tervezet elfogadását.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, és megalkotta az alábbi
rendeletét:
5/2011.(IV.13.) önkormányzati rendelet
Ásotthalom
Község
Önkormányzata
Képviselő-testületének
5/2011.(IV.13.)
önkormányzati rendelete Ásotthalom Község Önkormányzata 2010. évi költségvetésének
végrehajtásáról, és a keletkezett pénzmaradvány felhasználásáról
(A rendeletet a jegyzőkönyv 17. számú melléklete tartalmazza.)

X. napirendi pont
Az önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2011. évi
támogatására vonatkozó igény benyújtásáról
Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 18. számú melléklete tartalmazza.)
Petró Ferenc polgármester: A Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottság véleményezte az
előterjesztést, kéri az Elnököt, ismertesse a bizottsági véleményt.
Babarczi Antal PTB elnöke, képviselő: A Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottság
(továbbiakban: Bizottság) 2011. április 11.-i nyílt ülésén megtárgyalta és véleményezte a
tárgyi előterjesztést.
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A Bizottság véleménye az alábbi:
1.) A Bizottság egyetért az írásbeli előterjesztésben foglaltakkal.
2.) A Bizottság javasolja a határozati javaslat 2.) III. pontjának módosítását az
alábbiak szerint:
„Az önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletét vagy módosított
költségvetési rendeletét 37.200 ezer forint összegű működési hiánnyal
fogadta el.”
3.) A Bizottság megbízza a Bizottság elnökét, hogy a Bizottsági határozatot, a
fenti módosítással együtt ismertesse a Képviselő-testülettel.
(A Bizottsági véleményt a jegyzőkönyv 19. számú melléklete tartalmazza.)
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Petró Ferenc polgármester szavazásra bocsátja az
elhangzott javaslatot a 2.) III. pontjának módosítására az alábbiak szerint:
„Az önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletét vagy
módosított költségvetési rendeletét 37.200 ezer forint összegű
működési hiánnyal fogadta el.”
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a módosítást.
Petró Ferenc polgármester szavazásra bocsátja az elfogadott módosítással az előterjesztés
elfogadását.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta és meghozta az alábbi
határozatát:
69/2011. (IV. 13.) KT határozat
Tárgy: Az önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2011. évi
támogatására vonatkozó igény benyújtásáról
Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület)
megtárgyalta Petró Ferenc polgármester tárgyi előterjesztését a 2011. évi ÖNHIKI-s
támogatási igény benyújtására vonatkozóan, és a következő határozatot hozza:
1. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről
szóló 2010. évi CLXIX. törvény (továbbiakban: költségvetési törvény) 6. számú
melléklet 2.3. pontja alapján(továbbiakban 6. számú melléklet) támogatási igényt nyújt
be az önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2011. évi
támogatására.
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2. A Képviselő-testület az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok
támogatásának igényléséhez a fenti törvény alapján a következő nyilatkozatot teszi:
I.
II.
III.
IV.
V.

A települési önkormányzat lakosságszáma 2010. január 1-jén 1 000 fő,
vagy a feletti.
A települési önkormányzat helyi adó bevezetéséről döntött és 2011.
évben ilyen jogcímen 44.040 ezer forint összegű bevételt tervez.
Az önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletét vagy módosított
költségvetési rendeletét 37.200 ezer forint összegű működési célú
hiánnyal fogadta el.
Az önkormányzat kötelezettségvállalása 2010. és 2011. évben nem
haladja meg az Ötv.88. § (2) bekezdés szerinti éves
kötelezettségvállalás felső határát.
a) Az önkormányzat az Ötv. szabályai szerint kötelező könyvvizsgálatra
kötelezett.
b) Az önkormányzat 2010. évi zárszámadását a könyvvizsgáló
elfogadta.

Határidő: 2011. április 30.
Felelős: Petró Ferenc polgármester
Dr. Karsai Éva jegyző megbízásából Dr. Turbucz Marietta Judit jogi igazgatási
ügyintéző
Határozatról értesül:
1.) Petró Ferenc polgármester
2.) Dr. Karsai Éva jegyző megbízásából Dr. Turbucz Marietta Judit jogi igazgatási
ügyintéző általa az osztályvezető
3.) MÁK Csongrád Megyei Igazgatósága, Szeged
4.) Irattár

XI. napirendi pont
A HKTT Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központ Ásotthalmi
Tagintézménye 2010. évi beszámolójának jóváhagyása a gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
Előadó: Csótiné Ördög Edit intézményvezető
(Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 20. számú melléklete tartalmazza.)
Petró Ferenc polgármester: A Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság véleményezte az
előterjesztést, kéri az Elnököt, ismertesse a bizottsági véleményt.
Fackelmann István SZOKB elnöke, képviselő: A Szociális, Oktatási és Kulturális
Bizottság (továbbiakban: Bizottság) 2011. április 11-i nyílt ülésén megtárgyalta és
véleményezte a tárgyi előterjesztést. A Bizottság az írásbeli előterjesztésben foglaltakkal
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egyetért és alkalmasnak tartja, hogy azt a Képviselő-testület megvitassa, és
elfogadja.
(A Bizottsági véleményt a jegyzőkönyv 21. számú melléklete tartalmazza.)
Petró Ferenc polgármester: Átadja a szót Csótiné Ördög Edit intézményvezetőnek, a
napirendi pont előadójának.
Csótiné Ördög Edit intézményvezető: Nem kívánja kiegészíteni az írásos anyagot, várja a
felmerülő kérdéseket, hozzászólásokat.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Petró Ferenc polgármester szavazásra bocsátja az
előterjesztés elfogadását.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta és meghozta az alábbi
határozatát:
70/2011.(IV.13.) KT határozat
Tárgy: A HKTT Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központ Ásotthalmi Tagintézménye
2010. évi beszámolójának jóváhagyása a gyermekjóléti és gyermekvédelmi
feladatok ellátásáról
Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselőtestület) megtárgyalta Csótiné Ördög Edit intézményvezető tárgyi előterjesztését és a
következő határozatot hozza:
1.)

A Képviselő-testület a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló
1997. évi XXXI. tv. 96.§ (6) bekezdése alapján j ó v á h a g y j a a gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatok ellátásról szóló 2010. évi beszámolót.

2.)

A Képviselő-testület m e g b í z z a a jegyzőt, hogy az értékelést küldje el a
Csongrád Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala részére.

Határidő:
Felelős:

2011. május 31.
Dr. Karsai Éva jegyző megbízásából dr. Turbucz Marietta Judit jogi
igazgatási ügyintéző
Csótiné Ördög Edit intézményvezető

Határozatról értesül:
1.) Petró Ferenc polgármester
2.) Dr. Karsai Éva jegyző megbízásából dr. Turbucz Marietta Judit jogi igazgatási
ügyintéző, általa az osztályvezető
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3.) Csótiné Ördög Edit intézményvezető
4.) Csongrád Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala
5.) Irattár

XII. napirendi pont
A 2010. évi közbeszerzési éves statisztikai összegzés elfogadása
Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 22. számú melléklete tartalmazza.)
Petró Ferenc polgármester: A Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottság véleményezte az
előterjesztést, kéri az Elnököt, ismertesse a bizottsági véleményt.
Babarczi Antal PTB elnöke, képviselő: A Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottság
(továbbiakban: Bizottság) 2011. április 11.-i nyílt ülésén megtárgyalta és véleményezte a
tárgyi előterjesztést. A Bizottság egyetért az írásbeli előterjesztésben foglaltakkal, és
alkalmasnak tartja, hogy azt a Képviselő-testület megvitassa, és e l f o g a d j a .
(A Bizottsági véleményt a jegyzőkönyv 23. számú melléklete tartalmazza.)
Petró Ferenc polgármester: Nem kívánja kiegészíteni az írásos anyagot, várja a felmerülő
kérdéseket, hozzászólásokat.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Petró Ferenc polgármester szavazásra bocsátja az
előterjesztés elfogadását.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta és meghozta az alábbi
határozatát:
71/2011.(IV.13.) KT határozat
Tárgy: A 2010. évi közbeszerzési éves statisztikai összegezés elfogadása
Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselőtestület) megtárgyalta Petró Ferenc polgármester tárgyi előterjesztését, és a következő
határozatot hozza:
1.) A Képviselő-testület j ó v á h a g y j a , és a Közbeszerzések Tanácsa részére
megküldésre a l k a l m a s n a k tartja - a határozat mellékletét képező – a
közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények, a bírálati összegzések és az éves
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statisztikai összegzések mintáiról szóló 5/2009.(III.31.) IRM rendelet 9. számú
melléklete szerinti éves statisztikai összegezést.
2.) A Képviselő-testület m e g á l l a p í t j a , hogy 2010. évben 2010. október 30.
napját követően a közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények, a bírálati
összegzések és az éves statisztikai összegzések mintáiról szóló 5/2009.(III.31.)
IRM rendelet szerint n e m i n d í t o t t közbeszerzési eljárást.
3.) A Képviselő-testület m e g b í z z a a polgármestert további szükséges intézkedések
megtételével.
Határidő: 2011. május 31.
Felelős: Petró Ferenc polgármester
Határozatról értesül:
2.) Petró Ferenc polgármester
3.) Dr. Karsai Éva jegyző megbízásából dr. Turbucz Marietta Judit jogi igazgatási
ügyintéző – általa az osztályvezető
4.) Közbeszerzések Tanácsa (mellékletekkel)
5.) Irattár

XIII. napirendi pont
A 2011. évi közbeszerzési terv elfogadása
Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 24. számú melléklete tartalmazza.)
Petró Ferenc polgármester: A Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottság véleményezte az
előterjesztést, kéri az Elnököt, ismertesse a bizottsági véleményt.
Babarczi Antal PTB elnöke, képviselő: A Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottság
(továbbiakban: Bizottság) 2011. április 11.-i nyílt ülésén megtárgyalta és véleményezte a
tárgyi előterjesztést. A Bizottság egyetért az írásbeli előterjesztésben foglaltakkal, és
alkalmasnak tartja, hogy azt a Képviselő-testület megvitassa, és e l f o g a d j a .
(A Bizottsági véleményt a jegyzőkönyv 25. számú melléklete tartalmazza.)
Petró Ferenc polgármester: Nem kívánja kiegészíteni az írásos anyagot, várja a felmerülő
kérdéseket, hozzászólásokat.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Petró Ferenc polgármester szavazásra bocsátja az
előterjesztés elfogadását.
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A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta és meghozta az alábbi
határozatát:
72/2011. (IV. 13.) KT határozat
Tárgy: A 2011. évi közbeszerzési terv elfogadása
Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselőtestület) megtárgyalta Petró Ferenc polgármester tárgyi előterjesztését és a következő
határozatot hozza:
1.) A Képviselő-testület elfogadja a határozat mellékletét képező 2011. évre vonatkozó
éves közbeszerzési tervet.
2.) A Képviselő-testület megbízza a polgármestert és a jegyzőt, hogy az éves
közbeszerzési tervvel kapcsolatos további intézkedéseket tegye meg.
Határidő: azonnal
Felelős: Petró Ferenc polgármester
Dr. Karsai Éva jegyző megbízásából Dr. Turbucz Marietta Judit jogi igazgatási
ügyintéző
Határozatról értesül:
1.) Petró Ferenc polgármester
2.) Dr. Karsai Éva jegyző megbízásából Dr. Turbucz Marietta Judit jogi igazgatási
ügyintéző, általa az osztályvezető
3.) Irattár

XIV. napirendi pont
Terv a Környezetvédelmi Alap 2011. évi bevételének felhasználására
Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 26. számú melléklete tartalmazza.)
Petró Ferenc polgármester: A Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottság véleményezte az
előterjesztést, kéri az Elnököt, ismertesse a bizottsági véleményt.
Babarczi Antal PTB elnöke, képviselő: A Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottság
(továbbiakban: Bizottság) 2011. április 11.-i nyílt ülésén megtárgyalta és véleményezte a
tárgyi előterjesztést. A Bizottság egyetért az írásbeli előterjesztésben foglaltakkal, és
alkalmasnak tartja, hogy azt a Képviselő-testület megvitassa, és e l f o g a d j a .
(A Bizottsági véleményt a jegyzőkönyv 27. számú melléklete tartalmazza.)
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Petró Ferenc polgármester: Nem kívánja kiegészíteni az írásos anyagot, várja a felmerülő
kérdéseket, hozzászólásokat.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Petró Ferenc polgármester szavazásra bocsátja az
előterjesztés elfogadását.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta és meghozta az alábbi
határozatát:

73/2011. (IV.13.) KT határozat
Tárgy: Terv a Környezetvédelmi Alap 2011. évi bevételének felhasználásáról
Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselőtestület) megtárgyalta a tárgyi előterjesztést és a következő határozatot hozza:
1.) A Képviselő-testület a Környezetvédelmi Alap 2011. évi felhasználási tervét a
13/2010.(VI.30.) önkormányzati rendelet 4 § (3) bekezdése alapján – a határozat
melléklete - szerint e l f o g a d j a .
2.) A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, a további szükséges intézkedések
megtételével.
Határidő: 2011. április 14.
Felelős: Petró Ferenc polgármester
Határozatról értesül:
1.) Petró Ferenc polgármester – általa az Ásotthalom Község Önkormányzata Pénzügyi és
Településfejlesztési Bizottság tagjai
2.) Dr. Karsai Éva jegyző megbízásából Dr. Turbucz Marietta Judit jogi igazgatási
ügyintéző- általa az osztályvezető
3.) Irattár

XVI. napirendi pont
A 29/2011. határozat 3.) pontjáról szóló tájékoztató
Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 28. számú melléklete tartalmazza.)
Petró Ferenc polgármester: A Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottság véleményezte az
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előterjesztést, kéri az Elnököt, ismertesse a bizottsági véleményt.
Babarczi Antal PTB elnöke, képviselő: A Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottság
(továbbiakban: Bizottság) 2011. április 11.-i nyílt ülésén megtárgyalta és véleményezte a
tárgyi előterjesztést.
A Bizottság véleménye az alábbi:
1.) A Bizottság nem ért egyet az írásbeli előterjesztésben foglaltakkal, és a
Bizottság javasolja határozati javaslat 1.) pontjának módosítását az alábbiak
szerint:
„A Képviselő-testület ú g y d ö n t , hogy nem fogadja el a 29/2011(II.15) KT
határozat 3.) pontjáról szóló polgármesteri tájékoztatót.”
2.) A Bizottság javasolja a határozati javaslat 2.) ponttal történő kiegészítését az
alábbiak szerint módosítani:
„A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a Chira-Med
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. nyilatkozatának megérkezése után új
tájékoztatót készítsen.
Határidő: következő soros testületi ülés”
3.) A Bizottság megbízza a Bizottság elnökét, hogy a Bizottsági határozatot
ismertesse a Képviselő-testülettel.
(A Bizottsági véleményt a jegyzőkönyv 29. számú melléklete tartalmazza.)
Petró Ferenc polgármester: Nem kívánja kiegészíteni az írásos anyagot, várja a felmerülő
kérdéseket, hozzászólásokat.
Kérdés, hozzászólás:
Pőcze Levente képviselő, ÜB elnök, PTB tag: A testületi anyagban megtalálható a
fénymásolat arról, hogy a Chira-Med Kft levelét a posta nem tudta kézbesíteni, mert
elköltözött.
Petró Ferenc polgármester: Igen, de továbbkeressük a Céget, ha a Cégközlönyben az van
hogy megszűnt, akkor nem lehet semmiféle intézkedésről dönteni. A szállítólevelet és a
számlát látta, a leltárbavétel folyamatáról nem tud nyilatkozni.
Pipicz Anita gazdasági osztályvezető: A rendelkezésre álló dokumentumok alapján történt
meg a leltározás. Az információk szerint ennyit lehetett tudni a számlán kezelő egység
szerepelt a gyári számmal együtt.
Németh Attila képviselő, ÜB tag, PTB tag: A Bizottság ülésén is elmondta már
véleményét, nem volt megfelelő a készülék megvásárlása, leltárba vétele. El kell kerülni
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ezután az ilyen jellegű pontatlanságot, ha ebben nem történik változás, marad a hanyag
kezelés, akkor szükséges lesz a felelősségrevonás a közvagyon megőrzése érdekében.
A korábbi testületi ülésre leadott anyagban az szerepel, hogy az árajánlat alapján került
beleltározásra a készülék, ez is már hiba, mert nem a megvalósult beszerzés alapján történt
meg, ez is már szabálytalanságot takar. Ráadásul minden egyes gépnek van eszközlistája,
nem tudja elképzelni, hogy 6 millió forintos gépnek nem volt eszközlistája az alapgépet
kiegészítő részegységekről, eszközökről. Most viszont még a részegységeket sem tudjuk
keresni, mert nincs róla jegyzék, ezt nem tudja elfogadni, ez a nem megfelelő szakmai
munka eredménye. Az átadás-átvétel nem volt megfelelően kezelve.
Rutainé Fodor Edit alpolgármester: Az iskolai fogászati szűrések tapasztalatáról kívánja
tájékoztatni a Testületet. Dr. Pályi Ákos fogorvos a szűrések után minden gyerek részére
meghatározta a további kezeléseket, és a Szülő eldönthette a további kezelés módját.
A Doktor Nő a szűrést minden osztályba elvégezte, de vannak osztályok, ahol a további
szükséges kezelésekről nem küldött értesítőt, illetve mindösszesen három napon kapott az
iskola arra, hogy a gyerekek visszamenjenek kezelésre, mert nincs több ideje erre.
Véleménye, hogy ez a három nap kevés, és mivel Ő az iskolai fogászatért is felelős, több
időt kellene erre a célra biztosítania.
Volt arra is eset, hogy az iskolából fogfájással reggel oda érkező gyerek fél 1.-kor ellátás
nélkül, kezeletlenül visszaérkezett, és csak időpontot adott neki a Doktor Nő. Az iskolai
fogászat ellátása ilyen módon nem elfogadható.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Petró Ferenc polgármester szavazásra bocsátja
az 1.) pontra vonatkozó módosító bizottsági javaslatot az alábbiak szerint:
„ 1.) A Képviselő-testület ú g y d ö n t , hogy nem fogadja el a 29/2011(II.15) KT
határozat 3.) pontjáról szóló polgármesteri tájékoztatót.
Határidő: 1.) pont esetében 2011. április 15.”
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a módosító javaslatot.
Petró Ferenc polgármester szavazásra bocsátja a 2.) pontra vonatkozó kiegészítő bizottsági
javaslatot az alábbiak szerint:
„ 2.) A Képviselő-testület m e g b í z z a a polgármestert, hogy a Chira-Med
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. nyilatkozatának megérkezése után új
tájékoztatót készítsen.
Határidő: - 2.) pont esetében következő soros testületi ülés”
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a kiegészítő javaslatot.
Petró Ferenc polgármester szavazásra bocsátja az elfogadott módosítással és kiegészítéssel
együtt az alábbi határozatot elfogadását:

35
„ _____/2011.(IV.13.) KT határozat
Tárgy: A 29/2011(II.15) KT határozat 3.) pontjáról szóló tájékoztató
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 nem fogadja el a 29/2011(II.15) KT
határozat 3.) pontjáról szóló polgármesteri tájékoztatót.
2.) A Képviselő-testület m e g b í z z a a polgármestert, hogy a Chira-Med
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. nyilatkozatának megérkezése után új
tájékoztatót készítsen.
Határidő: - 1.) pont esetében 2011. április 15.
- 2.) pont esetében következő soros testületi ülés
Felelős: Petró Ferenc polgármester
Határozatról értesül:
1. Petró Ferenc polgármester
2. Dr. Karsai Éva jegyző megbízásából Dr. Turbucz Marietta Judit jogi igazgatási
ügyintéző - általa az osztályvezető
3. Irattár „
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta és meghozta az alábbi
határozatát:
74/2011.(IV.13.) KT határozat
Tárgy: A 29/2011(II.15) KT határozat 3.) pontjáról szóló tájékoztató
Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselőtestület) megtárgyalta Petró Ferenc polgármester tárgyi előterjesztését és a következő
határozatot hozza:
3.) A Képviselő-testület ú g y d ö n t , hogy nem fogadja el a 29/2011(II.15) KT
határozat 3.) pontjáról szóló polgármesteri tájékoztatót.
4.) A Képviselő-testület m e g b í z z a a polgármestert, hogy a Chira-Med
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. nyilatkozatának megérkezése után új tájékoztatót
készítsen.
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Határidő: - 1.) pont esetében 2011. április 15.
- 2.) pont esetében következő soros testületi ülés
Felelős: Petró Ferenc polgármester
Határozatról értesül:
1. Petró Ferenc polgármester
2. Dr. Karsai Éva jegyző megbízásából Dr. Turbucz Marietta Judit jogi igazgatási
ügyintéző - általa az osztályvezető
3. Irattár

XVI. napirendi pont
A Külterületre vonatkozó fejlesztési terv kiegészítése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 30. számú melléklete tartalmazza.)
Petró Ferenc polgármester: A Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottság véleményezte az
előterjesztést, kéri az Elnököt, ismertesse a bizottsági véleményt.
Babarczi Antal PTB elnöke, képviselő: A Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottság
(továbbiakban: Bizottság) 2011. április 11.-i nyílt ülésén megtárgyalta és véleményezte a
tárgyi előterjesztést.
A Bizottság véleménye az alábbi:
1.) A Bizottság egyetért az írásbeli előterjesztésben foglaltakkal.
2.) A Bizottság javasolja a Külterületre vonatkozó fejlesztési terv V.
Célkitűzések módosítását az alábbiak szerint:
„tanyagondnoki hálózat és házi segítségnyújtás bővítése”
helyett:
„.tanyagondnoki hálózat és házi segítségnyújtás szinten tartása”
3.) A Bizottság javasolja a Külterületre vonatkozó fejlesztési terv V.
Célkitűzések kiegészítését az alábbiak szerint:
„ – közbiztonság helyzetének javítása
- környezetvédelemmel összefüggő intézkedések kidolgozása”
4.) A Bizottság megbízza a Bizottság elnökét, hogy a Bizottsági határozatot, a
fenti módosítással és kiegészítésekkel együtt ismertesse a Képviselőtestülettel.
(A Bizottsági véleményt a jegyzőkönyv 31. számú melléklete tartalmazza.)
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Petró Ferenc polgármester: Nem kívánja kiegészíteni az írásos anyagot, várja a felmerülő
kérdéseket, hozzászólásokat.
Kérdés, hozzászólás:
Babarczi Antal képviselő, PTB elnök: Véleménye, hogy a tervben konkrét határidők
megjelölésére volna szükség.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Petró Ferenc polgármester szavazásra bocsátja
az elhangzott bizottsági javaslatot a Külterületre vonatkozó fejlesztési terv V. Célkitűzések
módosítására az alábbiak szerint:
„tanyagondnoki hálózat és házi segítségnyújtás bővítése”
helyett:
„.tanyagondnoki hálózat és házi segítségnyújtás szinten tartása”
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a módosító javaslatot.
Petró Ferenc polgármester szavazásra bocsátja az elhangzott bizottsági javaslatot a
Külterületre vonatkozó fejlesztési terv V. Célkitűzések kiegészítésére az alábbiak szerint:
„ – közbiztonság helyzetének javítása
- környezetvédelemmel összefüggő intézkedések kidolgozása”
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a kiegészítő javaslatot.
Petró Ferenc polgármester szavazásra bocsátja az elfogadott módosítással és kiegészítéssel
együtt az előterjesztés elfogadását:
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal 1 fő tartózkodása mellett elfogadta és meghozta az
alábbi határozatát:
75/2011. (IV.13.) KT határozat
Tárgy: A Külterületre vonatkozó fejlesztési terv kiegészítése
Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselőtestület) megtárgyalta Petró Ferenc polgármester tárgyi előterjesztést és a következő
határozatot hozza:
1.) A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező módosított Külterületre
vonatkozó fejlesztési tervet elfogadja.
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Határidő: A programban meghatározott időpontok ill. a ciklus végéig
Felelős: Petró Ferenc polgármester
Határozatról értesül:
1.) Petró Ferenc polgármester
2.) Dr. Karsai Éva jegyző megbízásából dr. Turbucz Marietta Judit jogi igazgatási
ügyintéző – általa az osztályvezető
3.) Irattár

XVII. napirendi pont
A Gazdasági és Munkaprogram kiegészítése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 32. számú melléklete tartalmazza.)
Petró Ferenc polgármester: A Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottság véleményezte az
előterjesztést, kéri az Elnököt, ismertesse a bizottsági véleményt.
Babarczi Antal PTB elnöke, képviselő: A Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottság
(továbbiakban: Bizottság) 2011. április 11.-i nyílt ülésén megtárgyalta és véleményezte a
tárgyi előterjesztést. A Bizottság egyetért az írásbeli előterjesztésben foglaltakkal, és
alkalmasnak tartja, hogy azt a Képviselő-testület megvitassa, és e l f o g a d j a .
(A Bizottsági véleményt a jegyzőkönyv 33. számú melléklete tartalmazza.)
Petró Ferenc polgármester: Nem kívánja kiegészíteni az írásos anyagot, várja a felmerülő
kérdéseket, hozzászólásokat.
Kérdés, hozzászólás:
Babarczi Antal képviselő, PTB elnök: Véleménye, hogy ebben a programban is konkrét
határidők megjelölésére volna szükség.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Petró Ferenc polgármester szavazásra bocsátja
az előterjesztés elfogadását.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal 1 fő tartózkodása mellett elfogadta és meghozta az
alábbi határozatát:
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76/2011. (IV.13.) KT határozat
Tárgy: A Gazdasági és Munkaprogram kiegészítése
Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselőtestület) megtárgyalta Petró Ferenc polgármester tárgyi előterjesztést és a következő
határozatot hozza:
1.) A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező módosított Gazdasági
Programot e l f o g a d j a.
Határidő: A programban meghatározott időpontok ill. a ciklus végéig
Felelős: Petró Ferenc polgármester
Határozatról értesül:
1.) Petró Ferenc polgármester
2.) Dr. Karsai Éva jegyző megbízásából dr. Turbucz Marietta Judit jogi igazgatási
ügyintéző – általa az osztályvezető
3.) Irattár

XVIII. napirendi pont
A volt Fogorvosi Rendelő értékesítésére pályázat kiírása
Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 34. számú melléklete tartalmazza.)
Petró Ferenc polgármester: A Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottság véleményezte az
előterjesztést, kéri az Elnököt, ismertesse a bizottsági véleményt.
Babarczi Antal PTB elnöke, képviselő: A Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottság
(továbbiakban: Bizottság) 2011. április 11.-i nyílt ülésén megtárgyalta és véleményezte a
tárgyi előterjesztést. A Bizottság egyetért az írásbeli előterjesztésben foglaltakkal, és
alkalmasnak tartja, hogy azt a Képviselő-testület megvitassa, és e l f o g a d j a .
(A Bizottsági véleményt a jegyzőkönyv 35. számú melléklete tartalmazza.)
Petró Ferenc polgármester: Nem kívánja kiegészíteni az írásos anyagot, várja a felmerülő
kérdéseket, hozzászólásokat.
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Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Petró Ferenc polgármester szavazásra bocsátja az
előterjesztés elfogadását.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta és meghozta az alábbi
határozatát:
77/2011. (IV.13.) KT határozat
Tárgy: A volt Fogorvosi Rendelő értékesítésére pályázat kiírása
Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselőtestület) megtárgyalta Petró Ferenc polgármester tárgyi előterjesztést és a következő
határozatot hozza:
1.) A Képviselő-testület a határozat mellékleteiben foglaltak szerint p á l y á z a t o t
h i r d e t az Ásotthalom, Dózsa Gy. u.15. sz. alatti, 291/1 hrsz-ú ingatlan
értékesítésére.
2.) A Képviselő-testület m e g b í z z a Petró Ferenc polgármestert, hogy a határozat
1. és 2. számú mellékletét képező pályázati felhívást és pályázati dokumentációt a
község honlapján és a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján t e g y e k ö z z é .
3.) A Képviselő-testület m e g b í z z a a Petró Ferenc polgármestert a pályázat
bontásával és a pályázati kiírásnak megfelelő pályázatok döntésre
előterjesztésével.
Határidő:

1.) és 2.) pont tekintetében 2011. április 15.
3.) pont tekintetében 2011. május 16.. ill. 2011. május 25.
Felelős: Petró Ferenc polgármester
Határozatról értesül:
1.) Petró Ferenc polgármester
2.) Dr. Karsai Éva jegyző megbízásából Dr. Turbucz Marietta Judit jogi igazgatási
ügyitéző – általa az osztályvezető
3.) Irattár
XIX. napirendi pont
Pályázat benyújtása a Kiss Ferenc Általános Iskola, Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény és Napközi Otthonos Óvoda infrastrukturális
fejlesztésére
Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 36. számú melléklete tartalmazza.)
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Petró Ferenc polgármester: A Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottság véleményezte az
előterjesztést, kéri az Elnököt, ismertesse a bizottsági véleményt.
Babarczi Antal PTB elnöke, képviselő: A Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottság
(továbbiakban: Bizottság) 2011. április 11.-i nyílt ülésén megtárgyalta és véleményezte a
tárgyi előterjesztést. A Bizottság egyetért az írásbeli előterjesztésben foglaltakkal, és
alkalmasnak tartja, hogy azt a Képviselő-testület megvitassa, és e l f o g a d j a .
(A Bizottsági véleményt a jegyzőkönyv 37. számú melléklete tartalmazza.)
Petró Ferenc polgármester: A pályázat benyújtása már megtörtént, de a pályázatban
leadott nyilatkozatában vállalta, hogy a testületi határozat pótlása megtörténik majd.
Kérdés, hozzászólás nem volt, Petró Ferenc polgármester szavazásra bocsátja az
előterjesztés elfogadását.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta és meghozta az alábbi
határozatát:
78/2011. (IV.13.) KT határozat
Tárgy: Pályázat benyújtása a Kiss Ferenc Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény és Napközi Otthonos Óvoda infrastrukturális fejlesztésére
Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselőtestület) megtárgyalta Petró Ferenc polgármester tárgyi előterjesztését és a következő
határozatot hozza meg:
1.) A Képviselő-testület egyetért „az Önkormányzati feladatellátást szolgáló
fejlesztésekhez kapcsolódó központosított előirányzatból származó támogatás
igénybevételének részletes feltételeiről” szóló 7/2011.(III.9.) BM rendelet
alapján kiírt pályázat benyújtásával.
2.) A Képviselő-testület úgy dönt , hogy a pályázat sikeres lebonyolításához a
1 126 116,- Ft és 2 130 360,- Ft összegű, összesen 3 256 476,- Ft önerőt
biztosítja.
3.) A Képviselő-testület az Általános Iskola épületén tervezett korszerűsítési
munkálatok bruttó költségét összesen 11 261 159,- Ft összegben ál l a p í tj a
m e g a következő megosztásban:

A fejlesztés forrásai:
Saját forrás

adatok Ft-ban
Források ütemezése
2011
%-os megoszlás
1 126 116,10 %
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A fejlesztés forrásai:
Támogatás mértéke
Összesen:

Források ütemezése
2011
%-os megoszlás
10 135 043,90 %
11 261 159,100 %

A munkálatok tervezett kezdésének időpontja: 2011. június 30.
tervezett befejezése: 2011. szeptember 30.
4.) A Képviselő-testület a Sportcsarnok fejlesztésére és akadálymentesítésére tervezett
munkálatok bruttó költségét összesen 21 303 604,- Ft összegben á l l a p í t j a m e g
a következő megosztásban:

A fejlesztés forrásai:
Saját forrás
Támogatás mértéke
Összesen:

adatok Ft-ban
Források ütemezése
2011
%-os megoszlás
2 130 360,10 %
19 173 244,90 %
21 303 604,100 %

A munkálatok tervezett kezdésének időpontja: 2011. június 30.
tervezett befejezése: 2011. szeptember 30.
5.) A Képviselő-testület vál l a l j a , hogy a támogatásból megvalósuló beruházást 5
évig az eredeti rendeltetésének megfelelően hasznosítja, a feladat-ellátási helyet
nem szünteti meg, illetve nem adja át az intézmény fenntartói jogát nem állami
fenntartó részére kivéve, ha – helyi önkormányzati rendeleten kívüli –
jogszabályváltozásból adódóan változik az intézmény fenntartója.
6.) A Képviselő-testület m e g b í zza a polgármestert a pályázat benyújtásával és
f e l hat al ma zza, hogy a pályázat benyújtásához szükséges további
nyilatkozatokat a Képviselő-testület nevében tegye meg.
7.) A Képviselő-testület megbí zza a jegyzőt, hogy az Önkormányzat 2011. évi
költségvetésének soron következő módosításakor a 2.) pontban meghatározott
saját forrásnak megfelelő összeget biztosítsa.
Határidő: 2011. április 15.
Felelős: Petró Ferenc polgármester
Dr. Karsai Éva jegyző megbízásából dr. Turbucz Marietta Judit jogi igazgatási
ügyintéző
Határozatról értesül:
1.) Petró Ferenc polgármester
2.) Dr. Karsai Éva jegyző megbízásából dr. Turbucz Marietta Judit jogi igazgatási
ügyintéző – általa az osztályvezető
3.) Magyar Államkincstár Területi Igazgatósága
4.) Irattár
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XX. napirendi pont
Döntés a Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési
Társulási Tanácsülésén történő helyettesítés rendjéről
Előadó: Petró Ferenc polgármester

Társulása

(Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 38. számú melléklete tartalmazza.)
Petró Ferenc polgármester: Az Ügyrendi Bizottság véleményezte az előterjesztést, kéri az
Elnököt, ismertesse a bizottsági véleményt.
Pőcze Levente ÜB elnöke, képviselő: Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselőtestületének Ügyrendi Bizottsága 2011. április 11-én megtartott nyílt ülésén megtárgyalta
és véleményezte a tárgyi előterjesztést. A Bizottság egyetért az írásbeli előterjesztésben
foglaltakkal, és alkalmasnak tartja, hogy azt a Képviselő-testület megvitassa, és
elfogadja.
(A Bizottsági véleményt a jegyzőkönyv 39. számú melléklete tartalmazza.)
Petró Ferenc polgármester: Nem kívánja kiegészíteni az írásos anyagot, várja a felmerülő
kérdéseket, hozzászólásokat.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Petró Ferenc polgármester szavazásra bocsátja az
előterjesztés elfogadását.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta és meghozta az alábbi
határozatát:
79/2011. (IV.13.) KT határozat
Tárgy: Döntés a Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulása Társulási
Tanácsülésén történő helyettesítés rendjéről
Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselőtestület) megtárgyalta Petró Ferenc polgármester tárgyi előterjesztést és a következő
határozatot hozza:
1.) A Képviselő-testület úgy dönt , hogy a képviselő testületet - jogszabály
felhatalmazása alapján tanácskozási, és szavazati joggal - képviselő polgármester
akadályoztatása esetén Rutainé Fodor Edit alpolgármester k é pvi se li a társulási
tanács ülésen, tanácskozási, és szavazati joggal a 2010 - 2014-ig tartó
önkormányzati ciklus végéig.
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2.) A helyettes képviseleti jogosultságát személyi igazolványának, lakcímkártyájának
felmutatásával, az azokról készült másolat átadásával, és a jelen határozathoz
mellékelt aláírás mintával megegyező aláírással i g a zo l j a.
Határidő: 2011. április 15.
Felelős: Petró Ferenc polgármester
Dr. Karsai Éva jegyző megbízásából dr. Turbucz Marietta Judit jogi igazgatási
ügyintéző
Határozatról értesül:
1.) Petró Ferenc polgármester
2.) Dr. Karsai Éva jegyző megbízásából dr. Turbucz Marietta Judit jogi igazgatási
ügyintéző – általa az osztályvezető
3.) Rutainé Fodor Edit alpolgármester
4.) Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulása
5.) Irattár

XXI. napirendi pont
Döntés a Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsülésén
történő helyettesítés rendjéről
Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 40. számú melléklete tartalmazza.)
Petró Ferenc polgármester: Az Ügyrendi Bizottság véleményezte az előterjesztést, kéri az
Elnököt, ismertesse a bizottsági véleményt.
Pőcze Levente ÜB elnöke, képviselő: Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselőtestületének Ügyrendi Bizottsága 2011. április 11-én megtartott nyílt ülésén megtárgyalta
és véleményezte a tárgyi előterjesztést. A Bizottság egyetért az írásbeli előterjesztésben
foglaltakkal, és alkalmasnak tartja, hogy azt a Képviselő-testület megvitassa, és
elfogadja.
(A Bizottsági véleményt a jegyzőkönyv 41. számú melléklete tartalmazza.)
Petró Ferenc polgármester: Nem kívánja kiegészíteni az írásos anyagot, várja a felmerülő
kérdéseket, hozzászólásokat.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Petró Ferenc polgármester szavazásra bocsátja az
előterjesztés elfogadását.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta és meghozta az alábbi
határozatát:
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80/2011. (IV.13.) KT határozat
Tárgy:

Döntés a Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsülésén
történő helyettesítés rendjéről
Határozat

Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselőtestület) megtárgyalta Petró Ferenc polgármester tárgyi előterjesztést és a következő
határozatot hozza:
1.) A Képviselő-testület úgy dönt , hogy a képviselő testületet - jogszabály
felhatalmazása alapján tanácskozási, és szavazati joggal - képviselő polgármester
akadályoztatása esetén Rutainé Fodor Edit alpolgármester k é pvi se li a társulási
tanács ülésen, tanácskozási, és szavazati joggal a 2010 - 2014-ig tartó
önkormányzati ciklus végéig.
2.) A helyettes képviseleti jogosultságát személyi igazolványának, lakcímkártyájának
felmutatásával, az azokról készült másolat átadásával, és a jelen határozathoz
mellékelt aláírás mintával megegyező aláírással i g a zo l j a.
Határidő: 2011. április 15.
Felelős: Petró Ferenc polgármester
Dr. Karsai Éva jegyző megbízásából dr. Turbucz Marietta Judit jogi igazgatási
ügyintéző
Határozatról értesül:
1.) Petró Ferenc polgármester
2.) Dr. Karsai Éva jegyző megbízásából dr. Turbucz Marietta Judit jogi igazgatási
ügyintéző – általa az osztályvezető
3.) Rutainé Fodor Edit alpolgármester
4.) Homokháti Kistérség Többcélú Társulása
5.) Irattár

XXII. napirendi pont
A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása 2010. évi összevont szakmai
beszámolójának elfogadása
Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 42. számú melléklete tartalmazza.)
Petró Ferenc polgármester: A Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottság és a SZOKB
véleményezte az előterjesztést, kéri ismertessék a bizottsági véleményeket.
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Babarczi Antal PTB elnöke, képviselő: A Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottság
(továbbiakban: Bizottság) 2011. április 11.-i nyílt ülésén megtárgyalta és véleményezte a
tárgyi előterjesztést. A Bizottság egyetért az írásbeli előterjesztésben foglaltakkal, és
alkalmasnak tartja, hogy azt a Képviselő-testület megvitassa, és e l f o g a d j a .
Fackelmann István SZOKB elnöke, képviselő: A Szociális, Oktatási és Kulturális
Bizottság (továbbiakban: Bizottság) 2011. április 11-i nyílt ülésén megtárgyalta és
véleményezte a tárgyi előterjesztést. A Bizottság az írásbeli előterjesztésben foglaltakkal
egyetért és alkalmasnak tartja, hogy azt a Képviselő-testület megvitassa, és
elfogadja.
(A Bizottsági véleményeket a jegyzőkönyv 43. számú melléklete tartalmazza.)
Petró Ferenc polgármester: Nem kívánja kiegészíteni, várja a felmerülő kérdéseket,
hozzászólásokat.
Kérdés, hozzászólás:
Babarczi Antal PTB elnök, képviselő: Sajnos Kása Gabriella tagintézmény-vezető nincs
jelen, de ettől függetlenül elmondja, hogy az adatok azt tükrözik, a Tagintézményében az
ellátottak számához képest a dolgozók száma aránytalanul magasabb a többi
Tagintézményhez képest, viszont a többi Tagintézményben a kevesebb létszámmal is
tudják a törvényben leírt feltételeket biztosítani. Törekedni kellene a takarékos
gazdálkodásra.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Petró Ferenc polgármester szavazásra bocsátja
az előterjesztés elfogadását.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta és meghozta az alábbi
határozatát:
81/2011. (IV.13.) KT határozat
Tárgy: A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása 2010. évi összevont szakmai
beszámolójának elfogadása
Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselőtestület) megtárgyalta Petró Ferenc polgármester tárgyi előterjesztést és a következő
határozatot hozza:
1.) A Képviselő-testület Homokháti Kistérség Többcélú Társulása 2010. évi
összevont szakmai beszámolóját a melléklet szerint megvitatta és
jóváhagyja.
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Határidő: 2011. április 15.
Felelős: Petró Ferenc polgármester
Dr. Karsai Éva jegyző megbízásából dr. Turbucz Marietta Judit jogi igazgatási
ügyintéző
Határozatról értesül:
1.) Petró Ferenc polgármester
2.) Dr. Karsai Éva jegyző megbízásából dr. Turbucz Marietta Judit jogi igazgatási
ügyintéző – általa az osztályvezető
3.) Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Munkaszervezete
4.) Irattár

XXIII. napirendi pont
A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodás
módosításának elfogadása
Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 44. számú melléklete tartalmazza.)
Petró Ferenc polgármester: A Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottság véleményezte az
előterjesztést, kéri az Elnököt, ismertesse a bizottsági véleményt.
Babarczi Antal PTB elnöke, képviselő: A Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottság
(továbbiakban: Bizottság) 2011. április 11.-i nyílt ülésén megtárgyalta és véleményezte a
tárgyi előterjesztést. A Bizottság egyetért az írásbeli előterjesztésben foglaltakkal, és
alkalmasnak tartja, hogy azt a Képviselő-testület megvitassa, és e l f o g a d j a .
(A Bizottsági véleményt a jegyzőkönyv 45. számú melléklete tartalmazza.)
Petró Ferenc polgármester: Nem kívánja kiegészíteni az írásos anyagot, várja a felmerülő
kérdéseket, hozzászólásokat.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Petró Ferenc polgármester szavazásra bocsátja az
előterjesztés elfogadását.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta és meghozta az alábbi
határozatát:
82/2011. (IV.13.) KT határozat
Tárgy:

A Homokháti Kistérség
módosításának elfogadása

Többcélú

Társulása

Társulási

Megállapodás
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Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselőtestület) megtárgyalta Petró Ferenc polgármester tárgyi előterjesztést és a következő
határozatot hozza:
1.) A Képviselő-testület Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Társulási
Megállapodásának módosítását a melléklet szerint megvitatta és
jóváhagyja.
2.) A Képviselő-testület m e g b í z z a a polgármestert és a jegyzőt hogy a
tagtelepülések egyetértő döntését követően – az egységes szerkezetű Társulási
Megállapodást aláírja.
Határidő: 2011. április 15.
Felelős: Petró Ferenc polgármester
Dr. Karsai Éva jegyző megbízásából dr. Turbucz Marietta Judit jogi igazgatási
ügyintéző
Határozatról értesül:
1.) Petró Ferenc polgármester
2.) Dr. Karsai Éva jegyző megbízásából dr. Turbucz Marietta Judit jogi igazgatási
ügyintéző – általa az osztályvezető
3.) Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Munkaszervezete
4.) Irattár

XXIV. napirendi pont
A Déli utca 48/B szám alatti – költségalapú – bérlakásra pályázat kiírása
Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 46. számú melléklete tartalmazza.)
Petró Ferenc polgármester: A Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottság véleményezte az
előterjesztést, kéri az Elnököt, ismertesse a bizottsági véleményt.
Babarczi Antal PTB elnöke, képviselő: A Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottság
(továbbiakban: Bizottság) 2011. április 11.-i nyílt ülésén megtárgyalta és véleményezte a
tárgyi előterjesztést. A Bizottság egyetért az írásbeli előterjesztésben foglaltakkal, és
alkalmasnak tartja, hogy azt a Képviselő-testület megvitassa, és e l f o g a d j a .
(A Bizottsági véleményt a jegyzőkönyv 47. számú melléklete tartalmazza.)
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Petró Ferenc polgármester: Nem kívánja kiegészíteni az írásos anyagot, várja a felmerülő
kérdéseket, hozzászólásokat.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Petró Ferenc polgármester szavazásra bocsátja az
előterjesztés elfogadását.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta és meghozta az alábbi
határozatát:
83/2011. (IV. 13.) KT határozat
Tárgy: A Déli utca 48/B. szám alatti – költségalapú – bérlakásra pályázat kiírása
Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselőtestület) megtárgyalta Petró Ferenc polgármester tárgyi előterjesztését a pályázat kiírására
vonatkozóan és az alábbiak szerint határoz:
1.) A Képviselő-testület pályázatot hirdet az Ásotthalom, Déli u. 48/B. szám alatti
önkormányzati bérlakás 2011. június 01. napjától történő bérbeadására, az alábbi
tartalommal:
„PÁLYÁZATI

KIÍRÁS

Ásotthalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pá l y á za t o t hi r det az
alábbi bérlakás bérbeadására.
A lakás címe:

Ásotthalom, Déli u. 48/B

alapterülete m2:

60,1

szobaszáma:

1+2

Komfortfokozata:

összkomfortos

bérbeadás jogcíme:

költségalapú

bérleti díj (Ft/hó):

17.609,-

1. Pályázati feltételek:
− pályázaton részt vehetnek azok az önálló lakástulajdonnal nem rendelkező, kereső
tevékenységet folytató, 35 év alatti fiatal házaspárok (élettársi kapcsolatban élő
személyek) és egyedülálló személyek, akik vállalják, hogy:
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= a kereső tevékenység megszűnését követő három hónapon belül a lakást
elhagyják,
= a lakásbérleti szerződés megkötését követő öt éven belül saját tulajdonú lakást
szereznek,
= lakás elő-takarékossági szerződést kötnek valamely pénzintézettel,
valamint
= ásotthalmi bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkeznek,
= ásotthalmi bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel nem rendelkezik,
de Ásotthalmon kíván letelepedni, és legalább 1 éve munkaviszonyban áll.
2. Egyéb feltételek
− A minősítés és a pályázatok elbírálása során előnyt élveznek azok a pályázók, akik:
= vállalják 3-6 havi bérleti díj egy összegben történő kifizetését,
= vállalják, hogy a lakásbérleti szerződésben meghatározott időtartam lejárta
előtt megszerzik a saját tulajdonú lakásukat vagy lakásproblémájukat más
módon megoldják.
− A pályázat benyújtásának határideje: 2011. május 16., hétfő 800
− A pályázatok elbírálása: 2011. május 25.-i nyílt testületi ülés
− A pályázatokat Ásotthalom Község Polgármesteréhez kell benyújtani 2
példányban.
− A Polgármester a döntés eredményéről 8 napon belül írásban értesíti a pályázókat.
− A nyertes pályázó az értesítés kézhezvételétől számított 15 napon belül kötheti
meg a lakásbérleti szerződést a Képviselő-testülettel. Amennyiben erre a pályázó
hibájából nem kerül sor, a kijelölés hatályát veszti.
− A lakás költségalapú bérbeadása esetén a bérlővel kizárólag határozott időtartamú
bérleti jogviszony létesíthető. A bérleti jogviszony legfeljebb 6 év lehet. Az
Önkormányzat 5 évre kívánja az ingatlant bérbe adni.
A lakás előzetes egyeztetés alapján megtekinthető.
2.) A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert, hogy a pályázati kiírást Az
Önkormányzat hirdetőtábláján legalább 30 napra tegye közzé, illetve a Közhír-halom
című helyi újságban jelentesse meg.
Határidők: 2011. május 16., 2011. május 25., 2011. június 01. illetve 2011. június 15.
Felelős: Petró Ferenc polgármester
Határozatról értesül:
1.) Petró Ferenc polgármester
2.) Dr. Karsai Éva jegyző megbízásából Dr. Turbucz Marietta Judit jogi igazgatási
ügyintéző - általa az osztályvezető
3.) Irattár

XXV. napirendi pont
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A pénzbeli és természetben nyújtott, valamint a személyes gondoskodást
nyújtó szociális ellátásokról szóló 29/2007.(IX.21.) KT rendelet módosítása
Előadó: dr. Turbucz Marietta Judit jogi igazgatási ügyintéző
(Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 48. számú melléklete tartalmazza.)
Petró Ferenc polgármester: A SZOKB Bizottság véleményezte az előterjesztést, kéri az
Elnököt, ismertesse a bizottsági véleményt.
Fackelmann István SZOKB elnöke, képviselő: A Szociális, Oktatási és Kulturális
Bizottság (továbbiakban: Bizottság) 2011. április 11-i nyílt ülésén megtárgyalta és
véleményezte a tárgyi előterjesztést. A Bizottság az írásbeli előterjesztésben és a
rendelet-tervezetben foglaltakkal egyetért és alkalmasnak tartja, hogy azt a
Képviselő-testület megvitassa, és elfogadja.
(A Bizottsági véleményt a jegyzőkönyv 49. számú melléklete tartalmazza.)
Petró Ferenc polgármester: Átadja a szót dr. Turbucz Marietta Judit jogi igazgatási
ügyintézőnek, a napirendi pont előadójának.
dr. Turbucz Marietta Judit jogi igazgatási ügyintéző: Nem kívánja kiegészíteni az írásos
anyagot, az indoklás részletesen tartalmazza a rendelet módosítás szükségességét.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Petró Ferenc polgármester szavazásra bocsátja az
előterjesztés elfogadását.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta és megalkotta az alábbi
rendeletét:
6/2011.(IV.13.) önkormányzati rendelet
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2011.(IV.13.)
önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott, valamint a személyes
gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 29/2007.(IX.21.) önkormányzati
rendelet módosításáról
(A rendeletet a jegyzőkönyv 50. számú melléklete tartalmazza.)

XXVI. napirendi pont
Telekvásárlás iránti kérelem elbírálása
Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 51. számú melléklete tartalmazza.)
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Petró Ferenc polgármester: A Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottság véleményezte az
előterjesztést, kéri az Elnököt, ismertesse a bizottsági véleményt.
Babarczi Antal PTB elnöke, képviselő: A Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottság
(továbbiakban: Bizottság) 2011. április 11.-i nyílt ülésén megtárgyalta és véleményezte a
tárgyi előterjesztést.
A Bizottság véleménye az alábbi:
1.) A Bizottság egyetért az írásbeli előterjesztésben foglaltakkal.
2.) A Bizottság javasolja a határozati javaslat 1.) pontjának módosítását és
kiegészítését az alábbiak szerint:
„A Képviselő-testület ú g y d ö n t , hogy az Ásotthalom, belterület
444/16 és a 443 hrsz-ú területből 70 m2 -t Dr. Börcsök Rita 6783
Ásotthalom, Béke u. 17. szám alatti lakos részére é r t é k e s í t
1.200Ft/m2 vételárért. A telek kimérésének költségei a Vevőt terhelik.”
(A Bizottsági véleményt a jegyzőkönyv 52. számú melléklete tartalmazza.)
Petró Ferenc polgármester:
hozzászólásokat.

Nem

kívánja

kiegészíteni,

várja

a

kérdéseket,

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Petró Ferenc polgármester szavazásra bocsátja az
elhangzott bizottsági javaslatot a 1.) pont módosítására vonatkozóan az alábbiak szerint:
„1.) A Képviselő-testület ú g y d ö n t , hogy az Ásotthalom, belterület
444/16 és a 443 hrsz-ú területből 70 m2 -t Dr. Börcsök Rita 6783
Ásotthalom, Béke u. 17. szám alatti lakos részére é r t é k e s í t
1.200Ft/m2 vételárért. A telek kimérésének költségei a Vevőt terhelik.”
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a módosító javaslatot.
Petró Ferenc polgármester az elfogadott módosítással együtt szavazásra bocsátja az
előterjesztés elfogadását:
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta és meghozta az alábbi
határozatát:
84/2011.(IV.13.) KT határozat
Tárgy: Telekvásárlás iránti kérelem elbírálása
Határozat
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Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselőtestület) megtárgyalta Petró Ferenc polgármester tárgyi előterjesztését és a következő
határozatot hozza:
1.) A Képviselő-testület ú g y d ö n t , hogy az Ásotthalom, belterület 444/16 és
a 443 hrsz-ú területből 70 m2 -t Dr. Börcsök Rita 6783 Ásotthalom, Béke u.
17. szám alatti lakos részére é r t é k e s í t 1.200Ft/m2 vételárért. A telek
kimérésének költségei a Vevőt terhelik.
2.) A Képviselő-testület m e g b í z z a a polgármestert hogy a szükséges
intézkedéseket tegye meg, és az adásvételi szerződést kösse meg.
Határidő: 2011. április 15.
Felelős: Petró Ferenc polgármester
Dr. Karsai Éva jegyző
Határozatról értesül:
1. Petró Ferenc polgármester
2. Dr. Karsai Éva jegyző megbízásából Dr. Turbucz Marietta Judit jogi igazgatási
ügyintéző - általa az osztályvezető
3. Dr. Börcsök Rita 6783 Ásotthalom, Béke u. 17.
4. Irattár

XXVII. napirendi pont
Strandfürdő 2011. évi üzemeltetése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 53. számú melléklete tartalmazza.)
Petró Ferenc polgármester: A Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottság véleményezte az
előterjesztést, kéri az Elnököt, ismertesse a bizottsági véleményt.
Babarczi Antal PTB elnöke, képviselő: A Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottság
(továbbiakban: Bizottság) 2011. április 11.-i nyílt ülésén megtárgyalta és véleményezte a
tárgyi előterjesztést. A Bizottság egyetért az írásbeli előterjesztésben foglaltakkal, és a
„B verziót” alkalmasnak tartja, hogy azt a Képviselő-testület megvitassa, és
elfogadja.
(A Bizottsági véleményt a jegyzőkönyv 54. számú melléklete tartalmazza.)
Petró Ferenc polgármester: Nem kívánja kiegészíteni az írásos anyagot, várja a felmerülő
kérdéseket, hozzászólásokat.
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Kérdés, hozzászólás:
Németh Attila képviselő, ÜB tag, PTB tag: A tervezett bérek összege nem lesz elég, és
ebben az évben az ott dolgozók összehangoltan és rugalmasan végezzék a strand egész
területén meglévő feladatokat.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Petró Ferenc polgármester szavazásra bocsátja
az „A” variáció elfogadását:
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag nem fogadta el az „A” variációt.
Petró Ferenc polgármester szavazásra bocsátja az elhangzott bizottsági javaslat alapján a
„B” variáció elfogadását:
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a „B” variációt, és
meghozta az alábbi javaslatát:
85/2011.(IV.13.) KT határozat
Tárgy: Strandfürdő 2011. évi üzemeltetése
Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselőtestület) megtárgyalta Petró Ferenc polgármester tárgyi előterjesztését és a következő
határozatot hozza:
1.) A Képviselő-testület a Strandfürdő nyitvatartását 2011. június 15. –
augusztus 20.-ig terjedő időszakban, naponta 11-19 óráig h a t á r o z z a
m e g . A személyi feltételek biztosítása a közfoglalkoztatás keretében
valósul meg.
2.) A Képviselő-testület t u d o m á s u l v e s z i a Strandfürdő 2011. évi
üzemeltetéséről szóló polgármesteri tájékoztatót.
Határidő: 2011. április 15.
Felelős: Petró Ferenc polgármester
Határozatról értesül:
1. Petró Ferenc polgármester
2. Dr. Karsai Éva jegyző megbízásából Dr. Turbucz Marietta Judit jogi igazgatási
ügyintéző - általa az osztályvezető
3. Irattár
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XXVIII. napirendi pont
A 2010. évi belső ellenőrzési jelentés elfogadása
Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 55. számú melléklete tartalmazza.)
Petró Ferenc polgármester: Minden Bizottság véleményezte az előterjesztést, kéri
ismertessék a bizottsági véleményeket.
Babarczi Antal PTB elnöke, képviselő: A Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottság
(továbbiakban: Bizottság) 2011. április 11.-i nyílt ülésén megtárgyalta és véleményezte a
tárgyi előterjesztést. A Bizottság egyetért az írásbeli előterjesztésben foglaltakkal, és
alkalmasnak tartja, hogy azt a Képviselő-testület megvitassa, és e l f o g a d j a .
Fackelmann István SZOKB elnöke, képviselő: A Szociális, Oktatási és Kulturális
Bizottság (továbbiakban: Bizottság) 2011. április 11-i nyílt ülésén megtárgyalta és
véleményezte a tárgyi előterjesztést. A Bizottság az írásbeli előterjesztésben foglaltakkal
egyetért és alkalmasnak tartja, hogy azt a Képviselő-testület megvitassa, és
elfogadja.
Pőcze Levente ÜB elnöke, képviselő: Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselőtestületének Ügyrendi Bizottsága 2011. április 11-én megtartott nyílt ülésén megtárgyalta
és véleményezte a tárgyi előterjesztést: A Bizottság egyetért az írásbeli előterjesztésben
foglaltakkal, és alkalmasnak tartja, hogy azt a Képviselő-testület megvitassa, és
elfogadja.
(A Bizottsági véleményeket a jegyzőkönyv 56. számú melléklete tartalmazza.)
Petró Ferenc polgármester: Köszönti az ülésen megjelenő Dr. Zsadányi Nagy Csabát a
Homokháti Kistérség belső ellenőrét és átadja a szót részére.
Dr. Zsadányi Nagy Csaba belső ellenőr: Szegedi Könyvvizsgáló és Tanácsadó céget
vezet, a meghirdetett álláspályázatra - mint külsős cég - heti 1 munkanappal pályáztak. A
Cég már több éve foglalkozik különféle tevékenységeket folytató intézmények belső
ellenőrzésével. A meghatározott ellenőrzési feladatokon túl, felajánlja a mindennapi
munkához szükséges segítségnyújtást.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Petró Ferenc polgármester szavazásra bocsátja az
előterjesztés elfogadását.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta és meghozta az alábbi
határozatát:
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86/2011. (IV.13.) KT határozat
Tárgy: A 2010. évi belső ellenőrzési jelentés elfogadása
Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Testület)
megtárgyalta Petró Ferenc polgármester tárgyi előterjesztését és a következő határozatot
hozza:
1.) A Képviselő-testület e l f o g a d j a a határozat mellékletében megfogalmazott,
Ásotthalom Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatalánál és a
költségvetési intézményeinél 2010. évben elvégzett ellenőrzések
tapasztalatairól készült Éves Ellenőrzési Jelentést.
Határidő: azonnal
Felelős: Petró Ferenc polgármester
Dr. Karsai Éva jegyző megbízásából Dr. Turbucz Marietta Judit jogi igazgatási
ügyintéző
Határozatról értesülnek:
1.) Petró Ferenc polgármester
2.) Dr. Karsai Éva jegyző megbízásából dr. Turbucz Marietta Judit jogi igazgatási
ügyintéző, általa az osztályvezető
3.) Homokháti Kistérség Többcélú Társulás belső ellenőre
4.) Irattár

XXIX. napirendi pont
Falu- és tanyagondnoki szolgáltatás tevékenységének nyilvántartásához
kapcsolódó engedélyezés
Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 57. számú melléklete tartalmazza.)
Petró Ferenc polgármester: A SZOKB Bizottság véleményezte az előterjesztést, kéri az
Elnököt, ismertesse a bizottsági véleményt.
Fackelmann István SZOKB elnöke, képviselő: A Szociális, Oktatási és Kulturális
Bizottság (továbbiakban: Bizottság) 2011. április 11-i nyílt ülésén megtárgyalta és
véleményezte a tárgyi előterjesztést. A Bizottság az írásbeli előterjesztésben foglaltakkal
egyetért és alkalmasnak tartja, hogy azt a Képviselő-testület megvitassa, és
elfogadja.
(A Bizottsági véleményt a jegyzőkönyv 58. számú melléklete tartalmazza.)
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Petró Ferenc polgármester: Nem kívánja kiegészíteni az írásos anyagot, várja a
kérdéseket, hozzászólásokat.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Petró Ferenc polgármester szavazásra bocsátja az
előterjesztés elfogadását.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta és meghozta az alábbi
határozatát:

87/2011. (IV.13.) KT határozat
Tárgy:

Falu- és tanyagondnoki
kapcsolódó engedélyezés

szolgáltatás tevékenységének

nyilvántartásához

Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselőtestület) megtárgyalta Petró Ferenc polgármester tárgyi előterjesztést és a következő
határozatot hozza:
1.) A Képviselő-testület az 1/2000.(I.7.) SzCsM rendelet (a továbbiakban:
Rendelet) módosítása következtében a falu- és tanyagondnoki szolgáltatás
tevékenységének nyilvántartásához vezetett - a Rendelet 8. számú melléklete
szerinti - Tevékenységnapló „Szolgáltatást igénybe vevők aláírása” rész
kitöltésének mellőzését a Rendelet hatálybalépésével egyidejűleg
engedélyezi .
Határidő: 2011. április 15.
Felelős: Petró Ferenc polgármester
Határozatról értesül:
1.) Petró Ferenc polgármester
2.) Dr. Karsai Éva jegyző megbízásából dr. Turbucz Marietta Judit jogi igazgatási
ügyintéző – általa az osztályvezető
3.) Tanyagondnoki Szolgálat
4.) Irattár

XXX. napirendi pont
A Külterületi Közösségi Házak Helyiségek és berendezések használatának
szabályzata
Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 59. számú melléklete tartalmazza.)
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Petró Ferenc polgármester: Az előterjesztés hiányosan került elkészítésre, az ülés előtt
kiosztásra került az előterjesztés 2. melléklete a Kissori Közösségi Ház szabályzata is.
Petró Ferenc polgármester: A Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottság véleményezte az
előterjesztést, kéri az Elnököt, ismertesse a bizottsági véleményt.
Babarczi Antal PTB elnöke, képviselő: A Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottság
(továbbiakban: Bizottság) 2011. április 11.-i nyílt ülésén megtárgyalta és véleményezte a
tárgyi előterjesztést.
A Bizottság véleménye az alábbi:
1.) A Bizottság egyetért az írásbeli előterjesztésben foglaltakkal.
2.) A Bizottság javasolja a Helyiségek és berendezések használatának
szabályzata Ásotthalom Község Önkormányzata Gátsori Közösségi Ház,
vonatkozásában a 4. oldal 2. bekezdés kiegészítését az alábbiak szerint:
„Az épületben lévő berendezési, felszerelési tárgyak, amelyeket az Unióban a
tanyákért Egyesület biztosított az épületben a 8. számú melléklet
tartalmazza”
3.) A Bizottság javasolja a Helyiségek és berendezések használatának
szabályzata Ásotthalom Község Önkormányzata Kissori Közösségi Ház,
vonatkozásában a 4. oldal 2. bekezdés kiegészítését az alábbiak szerint:
„Az épületben lévő berendezési, felszerelési tárgyak, amelyeket az
Ásotthalom - Kissorért Egyesület biztosított az épületben a 8. számú
melléklet tartalmazza”
4.) A Bizottság megbízza a Bizottság elnökét, hogy a Bizottsági határozatot, a
fenti kiegészítésekkel együtt ismertesse a Képviselő-testülettel.
(A Bizottsági véleményt a jegyzőkönyv 60. számú melléklete tartalmazza.)
Petró Ferenc polgármester: Az érintett Egyesületekkel, civil szervezetekkel és Kása
Gabriella tagintézmény-vezetővel átnézték a szabályzatok tartalmát és elfogadhatónak
tartják. Nem kívánja kiegészíteni az írásos anyagot, várja a kérdéseket, hozzászólásokat.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Petró Ferenc polgármester szavazásra bocsátja az
elhangzott bizottsága javaslatot a Helyiségek és berendezések használatának szabályzata
Ásotthalom Község Önkormányzata Gátsori Közösségi Ház, vonatkozásában a 4. oldal 2.
bekezdés kiegészítését az alábbiak szerint:
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„Az épületben lévő berendezési, felszerelési tárgyak, amelyeket az Unióban a
tanyákért Egyesület biztosított az épületben a 8. számú melléklet
tartalmazza”
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a kiegészítést.
Petró Ferenc polgármester szavazásra bocsátja az elhangzott bizottsága javaslatot a
Helyiségek és berendezések használatának szabályzata Ásotthalom Község
Önkormányzata Kissori Közösségi Ház, vonatkozásában a 4. oldal 2. bekezdés
kiegészítését az alábbiak szerint:
„Az épületben lévő berendezési, felszerelési tárgyak, amelyeket az
Ásotthalom - Kissorért Egyesület biztosított az épületben a 8. számú
melléklet tartalmazza”
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a kiegészítést.
Petró Ferenc polgármester szavazásra bocsátja az elfogadott kiegészítéssekkel együtt az
előterjesztés elfogadását.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta és meghozta az alábbi
határozatát:
88/2011. (IV.13.) KT határozat
Tárgy: A Külterületi Közösségi Házak Helyiségek és berendezések használatának
szabályzata
Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselőtestület) megtárgyalta Petró Ferenc polgármester tárgyi előterjesztést és a következő
határozatot hozza:
1.) A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező
berendezések használatának szabályzatait elfogadja.

Helyiségek

és

Határidő: 2011. április 14.
Felelős: Petró Ferenc polgármester
Határozatról értesül:
1.) Petró Ferenc polgármester
2.) Dr. Karsai Éva jegyző megbízásából dr. Turbucz Marietta Judit jogi igazgatási
ügyintéző – általa az osztályvezető
3.) Irattár
XXXI. napirendi pont
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A Védőnői Szolgálat korábbi telephelyének értékesítésére újabb pályázat
elbírálása
Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 61. számú melléklete tartalmazza.)
Petró Ferenc polgármester: A Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottság véleményezte az
előterjesztést, kéri az Elnököt, ismertesse a bizottsági véleményt.
Babarczi Antal PTB elnöke, képviselő: A Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottság
(továbbiakban: Bizottság) 2011. április 11.-i nyílt ülésén megtárgyalta és véleményezte a
tárgyi előterjesztést. A Bizottság egyetért az írásbeli előterjesztésben foglaltakkal, és
alkalmasnak tartja, hogy azt a Képviselő-testület megvitassa, és e l f o g a d j a .
(A Bizottsági véleményt a jegyzőkönyv 62. számú melléklete tartalmazza.)
Petró Ferenc polgármester: Nem kívánja kiegészíteni az írásos anyagot, várja a
kérdéseket, hozzászólásokat.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Petró Ferenc polgármester szavazásra bocsátja az
előterjesztés elfogadását.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta és meghozta az alábbi
határozatát:
89/2011.(IV.13.) KT határozat
Tárgy: A Védőnői Szolgálat korábbi telephelyének értékesítésére kiírt újabb pályázat
elbírálása
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 á l l a p í t j a , hogy a 46/2011(II.15.) KT határozatban
„A Védőnői Szolgálat korábbi telephelyének értékesítésére kiírt újabb
pályázatra” a pályázati kiírásban megjelölt határidőig ajánlat n e m k e r ü l t
benyújtásra.
2.) A Képviselő-testület ú g y d ö n t , hogy „A Védőnői Szolgálat korábbi
telephelyének
értékesítésére”
kiírt
újabb
pályázatot
eredménytelennek nyilvánítja.
Határidő: 2011. április 15.
Felelős: Petró Ferenc polgármester
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Határozatról értesül:
1.) Petró Ferenc polgármester
2.) Dr. Karsai Éva jegyző megbízásából Dr. Turbucz Marietta Judit jogi igazgatási
ügyintéző - általa az osztályvezető
3.) Irattár

XXXII. napirendi pont
A Védőnői Szolgálat korábbi telephelyének értékesítésére újabb pályázat
kiírása
Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 63. számú melléklete tartalmazza.)
Petró Ferenc polgármester: A Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottság véleményezte az
előterjesztést, kéri az Elnököt, ismertesse a bizottsági véleményt.
Babarczi Antal PTB elnöke, képviselő: A Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottság
(továbbiakban: Bizottság) 2011. április 11.-i nyílt ülésén megtárgyalta és véleményezte a
tárgyi előterjesztést. A Bizottság egyetért az írásbeli előterjesztésben foglaltakkal, és
alkalmasnak tartja, hogy azt a Képviselő-testület megvitassa, és e l f o g a d j a .
(A Bizottsági véleményt a jegyzőkönyv 64. számú melléklete tartalmazza.)
Petró Ferenc polgármester: Nem kívánja kiegészíteni az írásos anyagot, várja a
kérdéseket, hozzászólásokat.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Petró Ferenc polgármester szavazásra bocsátja az
előterjesztés elfogadását.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta és meghozta az alábbi
határozatát:
90/2011.(IV.13.) KT határozat
Tárgy: A Védőnői Szolgálat korábbi telephelyének értékesítésére újabb pályázat kiírása
Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselőtestület) megtárgyalta Petró Ferenc polgármester tárgyi előterjesztést és a következő
határozatot hozza:
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1.) A Képviselő-testület a határozat mellékleteiben foglaltak szerint p á l y á z a t o t
h i r d e t az Ásotthalom, Felszabadulás u. 29. sz. alatti, 359/1 hrsz-ú ingatlan
értékesítésére.
2.) A Képviselő-testület m e g b í z z a Petró Ferenc polgármestert, hogy a határozat
1. és 2. számú mellékletét képező pályázati felhívást és pályázati dokumentációt a
község honlapján és a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján t e g y e k ö z z é .
3.) A Képviselő-testület m e g b í z z a a Petró Ferenc polgármestert a pályázat
bontásával és a pályázati kiírásnak megfelelő pályázatok döntésre
előterjesztésével.
1.) és 2.) pont tekintetében 2011. április 15.
3.) pont tekintetében 2011. május 16. ill. 2011. május 25.
Felelős: Petró Ferenc polgármester
Határidő:

Határozatról értesül:
1.) Petró Ferenc polgármester
2.) Dr. Karsai Éva jegyző megbízásából Dr. Turbucz Marietta Judit jogi igazgatási
ügyintéző– általa az osztályvezető
3.) Irattár

XXXIII. napirendi pont
Sürgősségi indítvány elfogadása
Előadó: Babarczi Antal képviselő, PTB elnök
(Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 65. számú melléklete tartalmazza.)
Petró Ferenc polgármester: Az SZMSZ 14.§. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján kérem, hogy a Képviselő-testület a „Tájékoztató a 2010. évi előlegekkel és
kiküldetési díjakkal kapcsolatos bizottsági ellenőrzésről” elnevezésű napirendi pontot a
mai ülésen tárgyalja meg és hozzon határozatot, a Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottság
Munkatervében meghatározott napirendi pontra tekintettel.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Petró Ferenc polgármester szavazásra bocsátja az
előterjesztés elfogadását.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta és meghozta az alábbi
határozatát:
91/2011.(IV.13.) KT határozat
Tárgy: Sürgősségi indítvány elfogadása
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Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselőtestület) megtárgyalta Babarczi Antal bizottsági elnök tárgyi előterjesztést és a következő
határozatot hozza:
1.) A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a „Tájékoztató a 2010. évi előlegekkel és
kiküldetési díjakkal kapcsolatos bizottsági ellenőrzésről” elnevezésű napirendi
pontot a mai ülésen sürgősségi indítvány keretében megtárgyalja.
Határidő: 2011. április 13.
Felelős: Babarczi Antal PTB elnök
Határozatról értesül:
1.) Petró Ferenc polgármester
2.) Dr. Karsai Éva jegyző megbízásából Dr. Turbucz Marietta Judit jogi igazgatási
ügyintéző- általa az osztályvezető
3.) Babarczi Antal PTB elnök
4.) Irattár

XXXIV. napirendi pont
Tájékoztató a 2010. évi előlegekkel és kiküldetési díjakkal kapcsolatos
bizottsági ellenőrzésről
Előadó: Babarczi Antal PTB elnök
(Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 66. számú melléklete tartalmazza.)
Petró Ferenc polgármester: Átadja a szót Babarczi Antal PTB elnöknek, a napirendi pont
előadójának.
Babarczi Antal képviselő, PTB elnök: A Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottság 2011.
április 5.-én 1500 órától tartotta ellenőrzését a Hivatal Gazdálkodási Osztályán, melynek
tárgya a 2010. évi előlegekkel és kiküldetési díjakkal kapcsolatos bizottsági ellenőrzés. A
2011. januárban megállapított munkatervben került megállapításra ez a napirendi pont,
amelyről a Bizottság a Képviselő-testület részére a mai testületi ülésen ad tájékoztatást.
Az ellenőrzésen a Bizottság tagjai jelen voltak, az ellenőrzés anyaga előzetesen kiküldésre
került, a bizonylatok rendelkezésre álltak. Javaslata alapján szúrópróbaszerű ellenőrzést
végeztek az anyag nagysága miatt.
A Bizottság az előlegek szúrópróbaszerű ellenőrzésekor néhány számlánál kérdéseket
fogalmazott meg, ezeket most megkérdezi az érintettektől.
Fackelmann István 2010. 01. 05.-én kiállított számlájával kapcsolatosan kér tájékoztatást.
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Fackelmann István képviselő, ÜB tag, SZOKB elnök: Mangalica termékcsomagról volt
szó az Önkormányzat vendégei részére.
Babarczi Antal bizottsági elnök: Fackelmann István 2010. 07. 30.-án kiállított számlája
miről szól, mivel szolgáltatást igénybe vevő nem szerepel a számlán, a szövegrész
nehezen olvasható, talán I. Vadász Világtalálkozó, 48 fő?
Fackelmann István képviselő, ÜB tag, SZOKB elnök: Az elmúlt évben megrendezett
újszegedi három napos programsorozaton képviseltette magát Ásotthalom is, két sátornál a
Gondozási Központtal együtt. Ennek keretében az egyik napon jöttek Ásotthalomra, ennek
a programrésznek a költsége ez.
Petró Ferenc polgármester: Ez előre egyeztetésre is került a költségvetésben,
szóróanyagok is voltak Ásotthalomról. Egyébként a Vadász Világtalálkozó része volt a
Gátsori Programsorozatnak.
Papp Renáta képviselő, SZOKB tag: Kérdése, hogy ezeket a kiadásokat nem lenne
célszerűbb a reprezentációs kiadásoknál tervezni és kifizetni?
Fackelmann István képviselő, ÜB tag, SZOKB elnök: Az ökoturisztika során már
betervezésre kerültek ezek a költségek.
Babarczi Antal képviselő, PTB elnök: A következő kérdés Petró Ferenc polgármesterhez
szól. A 92.000,- Ft-os szállásdíjat ki, illetve kik vették igénybe, és milyen élelem számlák
kerültek elszámolásra?
Petró Ferenc polgármester: Az erdélyi vendégek szállásdíja és élelemvásárlása került
elszámolása. A szállás számlázása a tulajdonos betegsége miatt történt később.
Babarczi Antal képviselő, PTB elnök: Következő kérdés is Fackelmann Istvánhoz szól.
A 2010. 11. 12.-ei dátummal Ásotthalom - Szenna – Ásotthalom útvonalra került
kiküldetés elszámolásra. Kérdése, mi volt a kiküldetés célja, kik vettek részt?
Fackelmann István képviselő, ÜB tag, SZOKB elnök: Petró Ferenc polgármester által
adott megbízás alapján, az ökoturisztikai program kiadásának terhére.
Először egy eladást tartott ott az év elején, majd meghívást kapott a falunapi rendezvényre.
Ennek az elszámolását tartalmazza a kiküldetés. A résztvevők között voltak Bodó
Gyöngyiék és Puszta Csabáék, Marosvölgyi Katalin és Faragó Csaba.
Petró Ferenc polgármester: A véleménye az ellenőrzéssel kapcsolatosan, hogy az nem
teljesítette az ellenőrzés tényleges célját. Szakellenőri diplomával rendelkező
szakemberként nem érti, miért nem vett részt pénzügyi, számviteli ismeretekkel
rendelkező szakember ebben az ellenőrzésben. A Bizottság tagjai valószínűleg nem
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ismerik megfelelő alapossággal a számviteli törvényt, illetve a bizonylatolásról szóló
rendelkezéseket.
Az elmúlt időszakban elvégzett ellenőrzésekkor a belső ellenőr vagy a könyvvizsgáló jelen
volt és szakmailag segítette a vizsgálatot. Az ellenőrzésről ráadásul nem feljegyzést,
hanem jegyzőkönyvet kell készíteni, ami az Elnök feladata.
A szúrópróba jellegét tekintve ez az ellenőrzés az Önkormányzat és Intézmények
összességére vonatkozna, de a feljegyzés alapján ez csak az Önkormányzatra vonatkozott,
és valaki által irányított ellenőrzés volt. Az ellenőrzés 90%-a három személyre terjedt ki,
és ezt személyes sértésként értékelik az érintettek.
A kiküldetésekkel kapcsolatban is nem csak az előbb említett három személy volt
kiküldetésben, kérdése, hogy akik rendszeresen számoltak el kiküldetést, azok miért nem
szerepelnek a feljegyzésben?
Ez nem szúrópróbaszerű ellenőrzés volt, az elkövetkező időszakra kérése, hogy történjen
meg a megfelelő egyeztetés, az ellenőrzéseket alaposabban és szakember bevonásával
végezzék.
Babarczi Antal képviselő, PTB elnök: Elfogadja az elhangzott kifogást, és a feljegyzés
helyett jegyzőkönyvet kellett volna készíteni.
A Bizottság mind az öt tagja jelen volt, tehát a Tagok végezhették az ellenőrzést,
egyébként Pipicz Anita gazdasági osztályvezető értesítése már az ellenőrzést megelőző
héten megtörtént, azonban azon a napon néhány órával az ellenőrzés megkezdése előtt
beteget jelentett, és így a gazdálkodási osztályon dolgozók segítették a bizottsági munkát,
valamint dr. Turbucz Marietta Judit jogi igazgatási ügyintéző.
A szúrópróbaszerűséget továbbra is fenntartja, és csak abban az esetben vizsgálódtak
tovább egy-egy személynél, ha az elszámolásnál probléma adódott. Más személyek is
ellenőrzésre kerültek.
Petró Ferenc polgármester: Akkor ezek miért nem kerültek bele a jegyzőkönyvbe, az
ellenőrzött tételekről részletes felsorolást és megállapítást kell ilyenkor készíteni. Szakmai
ismeretekkel rendelkezőként megállapítja, hogy rendkívül rosszul végezte a Bizottság az
ellenőrzési feladatát. Az elkészült feljegyzést nem is kapta meg.
Babarczi Antal képviselő, PTB elnök: Arra a Bizottságnak nincs ideje, hogy minden
egyes ellenőrzött számlát és a megállapítást felsoroljon. Az ellenőrzött számlák és
kiküldetések megjegyzéssel kerültek megjelölésre.
Ez a feljegyzés hétfőre készült el, akkor került kiosztásra.
Petró Ferenc polgármester: Alapvető dolog lett volna, hogy a Polgármester is megkapja a
feljegyzést, de a hétfői bizottsági ülésen sem került átadásra, nem is tudott reagálni, nem
tudott felkészülni.
Babarczi Antal képviselő, PTB elnök: Elnézést kér ezért, legközelebb át fogják adni.
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Az ellenőrzés második része a kiküldetésekre vonatkozott, a Bizottság felhívja a
figyelmet, hogy a kiküldetések mellett ne csak meghívók szerepeljenek, hanem más
dokumentummal is kerüljön igazolásra a részvétel ill. megjelenés. Például a jelenléti ív, vagy a
dokumentum átadás-átvételi elismervénye.
A kiküldetéseket lehetőség szerint le kell szűkíteni, Nem fordulhatnak elő olyan esetek, amelyek
sajnos előfordultak, pl. 1 napon 2 gépkocsi ment Budapestre. Ez ellenőrzés során felmerül konkrét
kérdéseket, tisztázni kell.
A Toyota gépkocsi menetlevelét folyamatosan és naprakészen kell vezetni.
Néhány kiküldetésről most kérnek majd tájékoztatást:
Előfordul, hogy Kiskunhalas a kiküldetésben 70 km-re van Ásotthalomtól, internet alapján
43 km a távolságra, kérdése hogyan történt a kilométer megállapítása?
Összehasonlítva a HTT-930 Toyota menetleveleket a kiküldetésben szereplő uticélokkal,
többször előfordul, hogy egy-egy helyre azonos napon két gépkocsi is megy, kérdése, miért
nem kerülnek ezek a kiküldetések egyeztetésre, mert az alapján egy gépkocsit lehetne
használni?
A Belföldi kiküldetés és a Toyota gépkocsi menetleveleinek összevetésekor 706731. számú
menetlevélen szereplő 2010. 09. 23-29.-ig tartó Parajdi útról kér tájékoztatást.
Petró Ferenc polgármester: A feladatellátás érdekében Polgármesterként joga van eldönteni,
mikor, kit és hova küld el.
Az útvonaltervező által megállapított km távolságnál azért van több km elszámolva néhány
esetben, mert elképzelhető, hogy a város túlsó részére kell az autóval eljutni.
Babarczi Antal képviselő, PTB elnök: Ezért kérik a tételes km kimutatást.
Petró Ferenc polgármester: Abban az esetben, ha például Budapestre két autó megy azonos
napon, az azért van, mert nagyon eltérő időpontban kell odaérni. Ha a pályázattal kapcsolatos a
leadási határidő reggel 9 óra, akkor nem tudja azt a Polgármester délután 5 órakor leadni.
Babarczi Antal képviselő, PTB elnök: Nem tudja ezt a választ elfogadni a Bizottság nevében sem.
Például az iskolában is rendkívül költségtakarékosan gazdálkodnak, az önkormányzati
kiküldetéseknél is erre kellene törekedni, és megoldani egy autóval.
Petró Ferenc polgármester: A pályázatokkal kapcsolatosan nincs a Hivatalban csak egy
Ügyintéző, aki a már kiépített kapcsolatait használva tud érvényesülni az Önkormányzat
érdekében.
Fackelmann István képviselő, ÜB tag, SZOKB elnök: Parajddal kapcsolatosan elmondja, hogy
feleségével együtt turisztikai egyeztetéseket folytatott, de mivel a Képviselő-testület részéről
támadások érték, ezért nem folytatta az egyeztetéseket az ökoturisztika területén.
Németh Attila képviselő, ÜB tag, PTB tag: Visszautasítja azt, hogy személyeskedés alapján
folytatta le a Bizottság az ellenőrzést, és elismeri, talán kellett volna szakmai segítséget kérni.
Az ellenőrzéskor megállapítható volt, hogy bizonyos nevek az átlagos kiküldetési összegeken
felüli elszámolásokhoz tartoznak, ezért kellett ezekről beszélni. Természetesen a feladatok
elvégzése a munkakörökhöz szorosan kapcsolódik, de a menetlevelek és a számlák kezelése nem
megfelelő, akkor igenis erről beszélni kell, és intézkedéseket kell hozni.
Nem tud azzal egyetérteni, hogy az Önkormányzatnál csak egy Ügyintéző tudja a szükséges
feladatokat ellátni. Nem vitatja a szakmai tudását, de a település érdekeit az Alpolgármester és
Képviselő-testületi Tag is tudja képviselni, csak a megfelelő egyeztetésekre lenne szükség.
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A Parajdra történő kiküldetésnél nem az volt a gond, hogy elment Fackelmann István képviselő,
hanem az, hogy erről a Képviselő-testület Tagjait nem tájékoztatta, és ez sem a személyeskedést
takarta.
Petró Ferenc polgármester: Az a tapasztalata, hogy más szervekkel való együttműködés és a
folyamatos egyeztetés kapcsolattartóhoz kötött, és a pályázati elszámolásokat is mindig az
Ügyintéző készítette és küldte el, csak Ő tudja ezeket a feladatokat ellátni hivatali szinten.
Németh Attila képviselő, ÜB tag, PTB tag: Elfogadja az elhangzottakat, de akkor sem tartja
célszerűnek egyetlen ügyintézővel megoldani ezeket a feladatokat, mert nincs a helyettesítés így
megoldva.
Pőcze Levente képviselő, ÜB elnök, PTB tag: Nem érti, hogyan történhetett, hogy a Polgármester
Úr nem kapott az elkészült ellenőrzési jelentésből.
El kell fogadnia mindenkinek, hogy a Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottságnak van ilyen
feladata, és az ellenőrzéskor nem volt három személyre kiélezett a munka.
A véleménye az, hogy a megbeszélésekre, a tájékoztatókra szükség van folyamatosan, mert az
ellenőrzéskor felmerült kérdésekre választ kaptak a mostani ülésen. Kéri, a tájékoztatók továbbra
is legyenek, ha azokat szükségesnek tartják az érintettek.
A legfőbb dolog a takarékosság és a megfelelő szakmai munka biztosítása és a nélkülözhetetlen
együttműködés.
Papp Renáta képviselő, SZOKB tag: A tanúsága a mai ülésnek, hogy a megfelelő tájékoztatás, a
megfelelő párbeszéd nagyon sok esetben már előre tisztázhatná a felmerülő kérdéseket. Komoly
döntéseket csak úgy hozhatnak a Bizottságok és a Képviselő-testület, ha a megfelelő információk
birtokába juthat, és így lehet a lakosok által feltett kérdésekre is a választ megadni. Javaslata, hogy
gyakrabban üljenek össze a döntésekben résztvevők.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Petró Ferenc polgármester szavazásra bocsátja az
előterjesztés elfogadását.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta és meghozta az alábbi határozatát:
92/2011.(IV.13.) KT határozat
Tárgy:

Tájékoztató a 2010. évi előlegekkel és kiküldetési díjakkal kapcsolatos bizottsági
ellenőrzésről
Határozat

Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület)
megtárgyalta a tárgyi előterjesztést és a következő határozatot hozza:
1.)

A Képviselő-testület a 2010. évi előlegekkel és kiküldetési díjakkal kapcsolatos
bizottsági ellenőrzésről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

A Képviselő-testület a határozat végrehajtásáról nem kér jelentést.
Határidő: 2011. április 15.
Felelős:
Babarczi Antal bizottsági elnök
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Határozatról értesül:
1.) Petró Ferenc polgármester
2.) Dr. Karsai Éva jegyző megbízásából Dr. Turbucz Marietta Judit jogi igazgatási
ügyintéző - általa az osztályvezető
3.) Babarczi Antal bizottsági elnök
4.) Irattár
XXXV. napirendi pont
Egyebek
Csótiné Ördögh Edit intézményvezető: Elküldte e-mailben, és most szóban is tájékoztatja
a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Gondozási Központban életveszélyessé vált a
használatban lévő főzőüst. Kéri a Testület Tagjait, döntsenek abban, hogy újat vásároljon
az Intézmény, vagy válasza a javítatást.
Petró Ferenc polgármester: Javasolja, hogy az Intézmény vásároljon egy új főzőüstöt,
lehetőleg részletfizetést kérve, mert a javítási költség és az azzal felmerülő egyéb
költségek is igen jelentősek lennének.
Kovács-Tanács Istvánné igazgató tájékoztatta a jelenlévőket az elkövetkező időszak
programjairól.
Németh Attila képviselő, ÜB tag, PTB tag: Lakosok megkeresték, hogy a roncsderby
pályát akarják hasznosítani, kiépíteni a megfelelő terepet, természetesen a búcsú helyét
meghagynák.
Petró Ferenc polgármester: Javasolja, hogy személyesen keressék fel, és akkor lehet az
apróbb részleteket is egyeztetni.
Több kérdés, bejelentés, hozzászólás nem hangzott el Petró Ferenc polgármester a
Képviselő-testület nyílt ülését 17,30 órakor berekeszti.
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