Jegyzőkönyv
Készült: Ásotthalom Község Képviselő-testület Oktatási, Művelődési és Egészségügyi
Bizottsága 2007. szeptember 21-én 815 órakor megtartott ülésén.
A bizottsági ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme.
Jelen van: Tóth István elnök és 4 fő bizottsági tag: Kiss Sándor, Pőcze Levente, Kószó
Tamás és Balogh Sándor
Távol maradt: Dr. Pályi Ákosné, Németh Attiláné (jelezték távolmaradásukat)
Tanácskozási joggal meghívottak: Petró Ferenc polgármester, Fackelmann Isván
alpolgármester, Gárgyán István helyettesítő jegyző, Ásotthalom Község Képviselőtestületének és bizottságainak tagjai, Pipicz Anita gazdasági osztályvezető, Dr. Karsai Éva
titkársági osztályvezető, Németh Attila ÁSOTT-TELSZO Kht. ügyvezetője, Dr. Hadfiné
Böjthe Gabriella Kiss Ferenc Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda igazgatója, Fodorné
Király Aranka óvodavezető, Kovács-Tanács Isvtánné Petőfi Sándor Művelődési Ház és
Könyvtár igazgatója, Kása Gabriella Gondozási Központ vezetője.
Tanácskozási joggal jelen vannak:
Petró Ferenc polgármester, Gárgyán István helyettesítő jegyző, Dr. Karsai Éva titkársági
osztályvezető, Dr. Sümegi Sándor képviselő, Rózsa József képviselő, Kovács-Tanács Istvánné
Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár igazgatója, Kása Gabriella Gondozási Központ
vezetője, Erdődi Károlyné SZISB tag, Gyenge Balázs SZISB tag, Tóth Tamás SZISB tag.
Jegyzőkönyv-vezető: Bodor Krisztina terület- és vidékfejlesztési ügyintéző
Tóth István bizottsági elnök: köszönti a jelenlévőket és megnyitja az Oktatási, Művelődési és
Egészségügyi Bizottság ülését. Megállapítja, hogy az elnök és 4 fő bizottsági tag jelen van, az
ülés határozatképes.
A kiadott és a jegyzőkönyvhöz mellékelt (1. számú) meghívóban foglaltaktól eltérően az
alábbiak szerint tesz javaslatot az ülés napirendjére.
1.) Az Önkormányzat Gazdasági és Munkaprogram időbeosztással meghatározott tervezet
elfogadásának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
2.) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. helyi végrehajtásáról szóló
6/1994.(III.24.) Ö. számú rendelet hatályon kívül helyezésének véleményezése
Előadó: Gárgyán István helyettesítő jegyző
3.) A helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 24/2000.(XII.19.) számú rendelet
módosításának véleményezése
Előadó: Gárgyán István helyettesítő jegyző
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4.) Az alapfokú művészeti oktatás térítésidíj - fizetési kötelezettsége megállapításának
szabályairól szóló 9/1996.(X.31.) számú rendelet módosításának véleményezése
Előadó: Gárgyán István helyettesítő jegyző

5.) A Kiss Ferenc Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Napközi
Otthonos Óvoda Alapító Okirat módosításának véleményezése
Előadó: Gárgyán István helyettesítő jegyző
6.) Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár Alapító Okirat módosításának
véleményezése
Előadó: Gárgyán István helyettesítő jegyző
7.) Az Ásotthalom-ért Közalapítvány Alapító Okirat módosításának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
8.) Egyebek
Az Oktatási, Művelődési és Egészségügyi Bizottság (továbbiakban Bizottság) a napirendre
tett javaslatot 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta.

27/2007. (IX.21.) OMEB határozat
Tárgy: Az Oktatási, Művelődési és Egészségügyi Bizottság 2007. szeptember 21-i ülés
napirendjének megállapítása
Határozat
Ásotthalom Község Képviselő-testület Oktatási, Művelődési és Egészségügyi Bizottsága
egyetért Tóth István elnök tárgyi indítványával, és az alábbiak szerint dönt:
I.
Az Oktatási, Művelődési és Egészségügyi Bizottság 2007. szeptember 21-én 815 órakor
ülést tart, melynek napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg:
1.) Az Önkormányzat Gazdasági és Munkaprogram időbeosztással meghatározott
tervezet elfogadásának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
2.) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. helyi végrehajtásáról szóló
6/1994.(III.24.) Ö. számú rendelet hatályon kívül helyezésének véleményezése
Előadó: Gárgyán István helyettesítő jegyző
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3.) A helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 24/2000.(XII.19.) számú rendelet
módosításának véleményezése
Előadó: Gárgyán István helyettesítő jegyző
4.) Az alapfokú művészeti oktatás térítésidíj - fizetési kötelezettsége megállapításának
szabályairól szóló 9/1996.(X.31.) számú rendelet módosításának véleményezése
Előadó: Gárgyán István helyettesítő jegyző
5.) A Kiss Ferenc Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Napközi
Otthonos Óvoda Alapító Okirat módosításának véleményezése
Előadó: Gárgyán István helyettesítő jegyző
6.) Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár Alapító Okirat módosításának
véleményezése
Előadó: Gárgyán István helyettesítő jegyző
7.) Az Ásotthalom-ért Közalapítvány Alapító Okirat módosításának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
8.) Egyebek
II. A Bizottság úgy dönt, hogy a munkatervében szereplő „A Kiss Ferenc Általános Iskola,
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Napközi Otthonos Óvoda Pedagógiai program
felülvizsgálatának, valamint a Minőség Irányítási program jóváhagyásának véleményezése”
elnevezésű napirendi pontot a 2007. novemberi bizottsági ülésen fogja tárgyalni.
Határozatról értesül:
1.) Tóth István bizottság elnöke
2.) Petró Ferenc polgármester
3.) Gárgyán István helyettesítő jegyző
Tóth István bizottsági elnök tájékoztatja a jelenlévőket, hogy
az
1.)
napirendi
pont
megtárgyalása
közösen
történik
Ásotthalom Község Képviselő-testületének Szociális, Ifjúsági és
Sport Bizottságával mivel ezt a napirendi pontot a fenti
bizottságnak is tárgyalnia és véleményeznie kell.
I. napirendi pont
Az Önkormányzat Gazdasági és Munkaprogram időbeosztással meghatározott tervezet
elfogadásának véleményezése.
Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 2. számú melléklete tartalmazza)
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Tóth István bizottsági elnök: felkéri a napirend előadóját, ha óhajtja, egészítse ki az írásbeli
előterjesztést.
Petró Ferenc polgármester: Amikor a Képviselő-testület elfogadta a Gazdasági programot,
döntött arról, hogy a szeptemberi ülésre egy időponti ütemezés is elkészüljön. Az
előterjesztésben is szerepel, hogy a mai napig vannak bizonytalansági tényezők a Gazdasági
program megvalósításával kapcsolatban, hiszen nem látjuk igazán a pályázati rendszert. Úgy
készítettem el az időponti beosztást, hogy a már meglévő pályázatok a 2007-2008-as évre
szólnak. Láthatjuk, hogy ezekből a 2007-es évre nem kaphatunk támogatást. Nem látjuk előre,
hogy 2009-ben illetve 2010-ben mi lesz, hiszen a Nemzeti Fejlesztési Tervet elfogadta
Brüsszel, de még mindig folyamatosan jönnek észrevételek, és nem tudják kiírni azokat a
pályázatokat, amelyeket már 2-3 évvel ezelőtt kihirdettek. A másik fontos tényező, hogy a
pénzt régiókra osztják, így a Dél-alföldi Régióban a városok előnyt élveznek a támogatások
területén. Benyújthatjuk a pályázatokat, de reális esélyünk nincs arra, hogy Ásotthalom
nagyobb támogatáshoz jusson.
Megpróbáltam a reális lehetőségeket beütemezni, és azokat, amelyek a Testület előtt
prioritásokat élveznek: pl.:útépítés, óvodabővítés. Az oktatás területén arra lehet pályáznunk,
hogy az iskola-óvoda udvarát széppé tudjuk tenni, a kerítéseket rendbe tudjuk tenni,
füvesíteni tudjunk, új játszóeszközöket tudjunk beszerezni, illetve Öttömössel egyeztetve
kisebb iskolabővítés vagy felújítás jöhet szóba.
Egészségügy területén egy svájci alapú pályázati kiírás esélyt adhat arra, hogy céljainkat meg
tudjuk valósítani.
Nem tudjuk kiszámítani, hogy milyen támogatási formát tudunk megszerezni. Kérdéses, hogy
a Homokháti Kistérség részesülhet –e a LEADER alapból, hiszen Szeged, Makó, Csongrád
előnyt élvez.
Mi Kistelek térségével alakítottuk meg a Homokháti helyi LEADER Közösséget.
Nehéz időpontokat meghatározni a Gazdasági programban. Mindent megteszünk annak
érdekében, hogy a lehető legnagyobb támogatásokat is meg tudjuk szerezni, de a megvalósítás
időpontját nehéz megadni a bizonytalanságok miatt.
Kiss József bizottsági tag: egyetértek a Polgármester Úrral, és úgy gondolom, hogy ne adjuk
fel az elgondolásunkat, függetlenül attól, hogy egy pályázatot elutasítanak. Legyen egy
koncepciónk, hogy mire akarjuk a falunak a gazdaságát, illetve fejlődését felfűzni, legyenek
kész terveink, kész pályázataink a falu fejlesztését illetően. Törekedni kell minden lehetőség
kihasználására.
Petró Ferenc polgármester: Minden pályázatot be fogunk nyújtani.
Tóth István bizottsági elnök: Azt emelném ki, hogy törekedni kellene a jövőben arra, hogy
munkahelyteremtésről szóló beruházások is megvalósuljanak. Az nem feltétlen pályázat
kérdése, hanem egyezség kérdése is, hogy ne egy helyen csúcsosodjon ki minden, hanem a
Homokhátságon belül leosztva. A környezetünk fejlesztése mellett a pénzkereseti
lehetőségekre is hangsúlyt kell fektetni. Ekkora lélekszámú községben szükség van több
munkahely teremtési lehetőségre.

Több kérdés, hozzászólás nem volt.
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Tóth István bizottsági elnök: Az Önkormányzat Gazdasági és Munkaprogram időbeosztással
meghatározott tervezet elfogadásának véleményezését szavazásra bocsátja:
Az Oktatási, Művelődési és Egészségügyi Bizottság, 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül
az előterjesztést elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:

28/2007. (IX.21.) OMEB határozat
Tárgy: Az Önkormányzat Gazdasági és Munkaprogram időbeosztással meghatározott
tervezet elfogadásának véleményezése.
Ásotthalom Község Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési és Egészségügyi Bizottsága
megtárgyalta a tárgyi előterjesztést, és az alábbiak szerint dönt:
Határozat

1.) A Bizottság az írásbeli előterjesztésben foglaltakkal egyetért és alkalmasnak
tartja, hogy azt a Képviselő-testület megvitassa, és elfogadja.
2.) A Bizottság megbízza a Bizottság elnökét, hogy a Bizottsági határozatot
ismertesse a Képviselő-testülettel.
Határidő: 2007. szeptember 21.
Felelős: Tóth István bizottsági elnök
Határozatról értesül:
1.) Tóth István bizottsági elnök
2.) Petró Ferenc polgármester
3.) Gárgyán István helyettesítő jegyző
A Bizottság a Szociális, Ifjúsági és Sport Bizottsággal közös napirendi pont megtárgyalását
830 órakor befejezte és önálló ülését a 2.) napirendi pont megtárgyalásával 830 órakor
megkezdi.
II. napirendi pont
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. helyi végrehajtásáról szóló 6/1994.(III.24.) Ö.
számú rendelet hatályon kívül helyezésének véleményezése
Előadó: Gárgyán István helyettesítő jegyző
(Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 3. számú melléklete tartalmazza)
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Tóth István bizottsági elnök: felkéri a napirend előadóját, ha óhajtja, egészítse ki az írásbeli
előterjesztést.
Gárgyán István helyettesítő jegyző: Elindult a helyi jogalkotás területén, hogy azokat a régi
rendeleteket, amelyek idejét múltak, kiválogattuk. Időközben jogszabályváltozások is
történtek, valamint különböző intézmények, hatóságok névváltozása történt, így a
rendeleteket is hozzájuk kell igazítani.
A 6/1994.(III.24.)Ö. számú rendelet egy helyi rendelet. A közoktatásról szóló törvény illetve
az intézmény szervezeti és működési szabályzata rendesen leszabályozza ezeket a kérdéseket,
ezért javaslom a rendelet hatályon kívül helyezését.
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
Tóth István bizottsági elnök: A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. helyi
végrehajtásáról szóló 6/1994.(III.24.) Ö. számú rendelet hatályon kívül helyezésének
véleményezését szavazásra bocsátja:
Az Oktatási, Művelődési és Egészségügyi Bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül
az előterjesztést elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:
29/2007. (IX.21.) OMEB határozat
Tárgy: A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. helyi végrehajtásáról szóló
6/1994.(III.24.) Ö. számú rendelet hatályon kívül helyezésének véleményezése
Ásotthalom Község Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési és Egészségügyi Bizottsága
megtárgyalta a tárgyi előterjesztést, és az alábbiak szerint dönt:
Határozat

1.) A Bizottság az írásbeli előterjesztésben foglaltakkal egyetért és alkalmasnak
tartja, hogy azt a Képviselő-testület megvitassa, és elfogadja.
2.) A Bizottság megbízza a Bizottság elnökét, hogy a Bizottsági határozatot
ismertesse a Képviselő-testülettel.
Határidő: 2007. szeptember 21.
Felelős: Tóth István bizottsági elnök
Határozatról értesül:
1.) Tóth István bizottsági elnök
2.) Petró Ferenc polgármester
3.) Gárgyán István helyettesítő jegyző
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III. napirendi pont
A helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 24/2000.(XII.19.) számú rendelet
módosításának véleményezése
Előadó: Gárgyán István helyettesítő jegyző
(Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 4. számú melléklete tartalmazza)
Tóth István bizottsági elnök: felkéri a napirend előadóját, ha óhajtja, egészítse ki az írásbeli
előterjesztést.
Gárgyán István helyettesítő jegyző: Nem kívánom az előterjesztést kiegészíteni
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Tóth István bizottsági elnök: A helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló
24/2000.(XII.19.) számú rendelet módosításának véleményezését szavazásra bocsátja:
Az Oktatási, Művelődési és Egészségügyi Bizottság, 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül
az előterjesztést elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:
30/2007. (IX.21.) OMEB határozat
Tárgy: A helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 24/2000.(XII.19.) számú rendelet
módosításának véleményezése
Ásotthalom Község Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési és Egészségügyi Bizottsága
megtárgyalta a tárgyi előterjesztést, és az alábbiak szerint dönt:
Határozat

1.) A Bizottság az írásbeli előterjesztésben foglaltakkal egyetért és alkalmasnak
tartja, hogy azt a Képviselő-testület megvitassa, és elfogadja.
2.) A Bizottság megbízza a Bizottság elnökét, hogy a Bizottsági határozatot
ismertesse a Képviselő-testülettel.
Határidő: 2007. szeptember 21.
Felelős: Tóth István bizottsági elnök
Határozatról értesül:
1.) Tóth István bizottsági elnök
2.) Petró Ferenc polgármester
3.) Gárgyán István helyettesítő jegyző
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IV. napirendi pont
Az alapfokú művészeti oktatás térítésidíj - fizetési kötelezettsége megállapításának
szabályairól szóló 9/1996.(X.31.) számú rendelet módosításának véleményezése
Előadó: Gárgyán István helyettesítő jegyző
(Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 5. számú melléklete tartalmazza)
Tóth István bizottsági elnök: felkéri a napirend előadóját, ha óhajtja, egészítse ki az írásbeli
előterjesztést.
Gárgyán István helyettesítő jegyző: A térítési díjról szóló rendelet egy korábbi Képviselőtestületi rendelet, mely az alapfokú művészeti oktatásra vonatkozó térítési díjak általános
szabályait és a kedvezmények adásának szabályait tartalmazza. A közoktatásról szóló törvény
módosítása következtében az intézmény vezetője dönthet a kedvezmények adásáról. A
korábbi rendeletben ez a feladat a Bizottságra volt átruházva. Ezt ki kellett venni a
rendeletből, ezért szükséges a módosítás.
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
Tóth István bizottsági elnök: Az alapfokú művészeti oktatás térítésidíj - fizetési
kötelezettsége megállapításának szabályairól szóló 9/1996.(X.31.) számú rendelet
módosításának véleményezését szavazásra bocsátja:
Az Oktatási, Művelődési és Egészségügyi Bizottság, 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül
az előterjesztést elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:
31/2007. (IX.21.) OMEB határozat
Tárgy: Az alapfokú művészeti oktatás térítésidíj - fizetési kötelezettsége megállapításának
szabályairól szóló 9/1996.(X.31.) számú rendelet módosításának véleményezése
Ásotthalom Község Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési és Egészségügyi Bizottsága
megtárgyalta a tárgyi előterjesztést, és az alábbiak szerint dönt:
Határozat

1.) A Bizottság az írásbeli előterjesztésben foglaltakkal egyetért és alkalmasnak
tartja, hogy azt a Képviselő-testület megvitassa, és elfogadja.
2.) A Bizottság megbízza a Bizottság elnökét, hogy a Bizottsági határozatot
ismertesse a Képviselő-testülettel.
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Határidő: 2007. szeptember 21.
Felelős: Tóth István bizottsági elnök
Határozatról értesül:
1.) Tóth István bizottsági elnök
2.) Petró Ferenc polgármester
3.) Gárgyán István helyettesítő jegyző

V. napirendi pont
A Kiss Ferenc Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Napközi Otthonos
Óvoda Alapító Okirat módosításának véleményezése.
Előadó: Gárgyán István helyettesítő jegyző
(Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 6. számú melléklete tartalmazza)
Tóth István bizottsági elnök: felkéri a napirend előadóját, ha óhajtja, egészítse ki az írásbeli
előterjesztést.
Gárgyán István helyettesítő jegyző: Amikor a Képviselő-testület júniusban elfogadta a
Társulás Alapító Okiratát, bizonytalan volt az alapfokú művészeti oktatás kérdése különösen
Öttömösön. Azóta pozitív irányba haladunk, Öttömösön is folyhat művészeti oktatás.
Felmerült a módosítás igénye a létszám normatíva bővítés miatt, illetve amiatt, hogy a
halmozottan hátrányos helyzetű tanulók oktatása részletezve legyen a szakfeladatok között,
illetve szerepeljen az alaptevékenységben is.
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
Tóth István bizottsági elnök: A Kiss Ferenc Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okirat módosításának véleményezését
szavazásra bocsátja:
Az Oktatási, Művelődési és Egészségügyi Bizottság, 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül
az előterjesztést elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:
32/2007. (IX.21.) OMEB határozat
Tárgy: A Kiss Ferenc Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Napközi
Otthonos Óvoda Alapító Okirat módosításának véleményezése
Ásotthalom Község Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési és Egészségügyi Bizottsága
megtárgyalta a tárgyi előterjesztést, és az alábbiak szerint dönt:
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Határozat

1.) A Bizottság az írásbeli előterjesztésben foglaltakkal egyetért és alkalmasnak
tartja, hogy azt a Képviselő-testület megvitassa, és elfogadja.
2.) A Bizottság megbízza a Bizottság elnökét, hogy a Bizottsági határozatot
ismertesse a Képviselő-testülettel.
Határidő: 2007. szeptember 21.
Felelős: Tóth István bizottsági elnök

Határozatról értesül:
1.)Tóth István bizottsági elnök
2.) Petró Ferenc polgármester
3.)Gárgyán István helyettesítő jegyző

VI. napirendi pont
Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár Alapító Okirat módosításának véleményezése
Előadó: Gárgyán István helyettesítő jegyző
(Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 7. számú melléklete tartalmazza)
Tóth István bizottsági elnök: felkéri a napirend előadóját, ha óhajtja, egészítse ki az írásbeli
előterjesztést.
Gárgyán István helyettesítő jegyző: Új vagyonrendeletet alkotott a Képviselő-testület, és át
kell vezetni ennek a jogszabályi megjelölését, illetve a szakfeladat számok is bekerültek az
Alapító Okirat módosításba.
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
Tóth István bizottsági elnök a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár Alapító Okirat
módosításának véleményezését szavazásra bocsátja:
Az Oktatási, Művelődési és Egészségügyi Bizottság, 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül
az előterjesztést elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:
33/2007. (IX.21.) OMEB határozat
Tárgy: A Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár Alapító Okirat módosításának
véleményezése
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Ásotthalom Község Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési és Egészségügyi Bizottsága
megtárgyalta a tárgyi előterjesztést, és az alábbiak szerint dönt:
Határozat

1.) A Bizottság az írásbeli előterjesztésben foglaltakkal egyetért és alkalmasnak
tartja, hogy azt a Képviselő-testület megvitassa, és elfogadja.
2.) A Bizottság megbízza a Bizottság elnökét, hogy a Bizottsági határozatot
ismertesse a Képviselő-testülettel.
Határidő: 2007. szeptember 21.
Felelős: Tóth István bizottsági elnök

Határozatról értesül:
1.) Tóth István bizottsági elnök
2.) Petró Ferenc polgármester
3.) Gárgyán István helyettesítő jegyző

VII. napirendi pont
Az Ásotthalom-ért Közalapítvány Alapító Okirat módosításának véleményezése.
Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 8. számú melléklete tartalmazza)
Tóth István bizottsági elnök: felkéri a napirend előadóját, ha óhajtja, egészítse ki az írásbeli
előterjesztést.
Petró Ferenc polgármester: Az Alapító Okiratot ügyészi észrevétel alapján kell módosítani
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
Tóth István bizottsági elnök Az Ásotthalom-ért Közalapítvány Alapító Okirat
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módosításának véleményezését szavazásra bocsátja:
Az Oktatási, Művelődési és Egészségügyi Bizottság, 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül
az előterjesztést elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:

34/2007. (IX.21.) OMEB határozat
Tárgy: Az Ásotthalom-ért Közalapítvány Alapító Okirat módosításának véleményezése
Ásotthalom Község Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési és Egészségügyi Bizottsága
megtárgyalta a tárgyi előterjesztést, és az alábbiak szerint dönt:
Határozat

1.) A Bizottság az írásbeli előterjesztésben foglaltakkal egyetért és alkalmasnak
tartja, hogy azt a Képviselő-testület megvitassa, és elfogadja.
2.) A Bizottság megbízza a Bizottság elnökét, hogy a Bizottsági határozatot
ismertesse a Képviselő-testülettel.
Határidő: 2007. szeptember 21.
Felelős: Tóth István bizottsági elnök

Határozatról értesül:
1.) Tóth István bizottsági elnök
2.) Petró Ferenc polgármester
3.) Gárgyán István helyettesítő jegyző
Tóth István bizottsági elnök megállapítja, hogy egyéb kérdés, bejelentés, hozzászólás nem
hangzott el és az Oktatási, Művelődési és Egészségügyi Bizottság ülését 9 órakor berekeszti.

Kmf.
Tóth István sk.
Oktatási, Művelődési és Egészségügyi
Bizottsági elnök

Bodor Krisztina sk.
jegyzőkönyv-vezető

