Jegyzőkönyv
Készült: Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete Oktatási, Művelődési és
Egészségügyi Bizottsága 2008. december 19-én 830 órakor megtartott nyílt ülésén.
A bizottsági ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme.
Jelen van: Tóth István elnök, és 3 bizottsági tag: Kiss Sándor, Kószó Tamás,
Ákosné
Távol

maradt: Pőcze Levente,
távolmaradásukat)

Németh

Attiláné

és

Balogh

Sándor

Dr. Pályi
(jelezték

Tanácskozási joggal meghívottak: Petró Ferenc polgármester, Fackelmann István
alpolgármester, Dr. Karsai Éva jegyző, Dr. Csúcs Áron titkársági osztályvezető, Bálintné
Mityók Szilvia gazdálkodási ügyintéző, Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselőtestületének és bizottságainak tagjai, Németh Attila ÁSOTT-TELSZO Nonprofit Kft.
ügyvezetője, Dr. Hadfiné Böjthe Gabriella Kiss Ferenc Általános Iskola és Napközi Otthonos
Óvoda igazgatója, Kovács-Tanács Isvtánné Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár
igazgatója, Kása Gabriella Gondozási Központ vezetője, Bókáné Szilágyi Mária óvodavezető
Tanácskozási joggal jelen vannak: Petró Ferenc polgármester, Dr. Karsai Éva jegyző,
Bálintné Mityók Szilvia gazdálkodási ügyintéző, Babarczi Antal képviselő, Dr. Sümegi
Sándor képviselő, Farkas Mátyás képviselő, Polner Frigyesné képviselő, Rózsa József
képviselő, Rácz Józsefné Gondozási Központ vezető helyettese, Kovács-Tanács Isvtánné
Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár igazgatója, Bókáné Szilágyi Mária óvodavezető,
Németh Attila ÁSOTT-TELSZO Kft. ügyvezetője, Tóthné Vas Gabriella Pénzügyi és
Tulajdonosi Bizottság tag, Fröhlich András Település-, Vállalkozásfejlesztési és
Mezőgazdasági Bizottság
tag, Berta Antal Település-, Vállalkozásfejlesztési és
Mezőgazdasági Bizottság tag, Erdődi Károlyné Szociális Ifjúsági és Sport Bizottság tag
Jegyzőkönyv-vezető: Péter Ágota hatósági ügyintéző
Tóth István elnök: köszönti a jelenlévőket, és megnyitja az Oktatási, Művelődési és
Egészségügyi Bizottság nyílt ülését. Megállapítja, hogy a 4 bizottsági tag jelen van, az ülés
határozatképes.
A kiadott és a jegyzőkönyvhöz mellékelt (1. számú) meghívóban foglaltak alapján az
alábbiak szerint tesz javaslatot az ülés napirendjére:
1.) „A Képviselő-testület 2009. évi munkatervének megállapítása” c. napirendi pont
véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
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2.) Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár szolgáltatási díjai megállapításának
véleményezése
Előadó: Kovács-Tanács Istvánné igazgató
3.) Egyebek

Tóth István elnök szavazásra bocsátja az ülés napirendjére tett javaslatát.
Az Oktatási, Művelődési és Egészségügyi Bizottság (továbbiakban Bizottság) a napirendre
tett javaslatot 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
50/2008. (XII.19.) OMEB határozat
Tárgy: Az Oktatási, Művelődési és Egészségügyi Bizottság 2008. december 19-i nyílt ülés
napirendjének megállapítása
Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete Oktatási, Művelődési és
Egészségügyi Bizottsága (továbbiakban: Bizottság) egyetért Tóth István elnök tárgyi
indítványával, és az alábbiak szerint dönt:
Az Oktatási, Művelődési és Egészségügyi Bizottság (továbbiakban: Bizottság) 2008.
december 19-én 830 órakor nyílt ülést tart, melynek napirendjét az alábbiak szerint állapítja
meg:
1.) „A Képviselő-testület 2009. évi munkatervének megállapítása” c. napirendi pont
véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
2.) A Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár szolgáltatási díjai megállapításának
véleményezése
Előadó: Kovács Tanács Istvánné igazgató
2.) Egyebek
Határozatról értesül:
1.) Tóth István bizottság elnöke
2.) Petró Ferenc polgármester
3.) Dr. Karsai Éva jegyző
4.) Irattár
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Tóth István bizottsági elnök tájékoztatja a jelenlévőket, hogy
az
1.)
napirendi
pont
megtárgyalása
közösen
történik
Ásotthalom
Község
Önkormányzata
Képviselő-testülete
Pénzügyi
és
Tulajdonosi
Bizottságával,
Település-,
Vállalkozásfejlesztési
és
Mezőgazdasági
Bizottságával,
Ügyrendi Bizottságával, valamint Szociális, Ifjúsági és Sport
Bizottságával, mivel ezeket a napirendi pontokat minden
Bizottságnak tárgyalnia és véleményeznie kell.
I. napirendi pont
„A Képviselő-testület 2009. évi munkatervének megállapítása” c. napirendi pont
véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 2. számú melléklete tartalmazza)
Tóth István elnök: Felkéri a napirend előadóját, ha óhajtja, egészítse ki az írásbeli
előterjesztést.
Petró Ferenc polgármester: Ásotthalom Község Önkormányzat Képviselő-testületének és
bizottságainak tagjai, valamint az intézményvezetők megkapták a Képviselő-testület 2009.
évi munkatervének megállapítására vonatkozó munkaterv-tervezetet. A napirendi pontok
kialakításánál figyelembe vettük a kötelezően tárgyalandó napirendi pontokon kívül azokat a
beszámolókat és tájékoztatókat is, amelyeket az SZMSZ szabályozása alapján be kell
építeni a munkatervbe. Az írásbeli előterjesztést nem kívánja kiegészíteni.
Dr. Karsai Éva jegyző: Kéri a bizottságok elnökeit, hogy a bizottsági ülések időpontját
szíveskedjenek pontosítani a jegyzőkönyv-vezetőkkel és a januári bizottsági ülésre minden
bizottság készítse el a munkatervét.
Babarczi Antal képviselő: Örömmel vette, hogy tervezett napirendi pontok közül vannak
olyan tájékoztatók, beszámolók, amelyeket nem egy, hanem több bizottság is közösen fog
tárgyalni. A június 24. napjára tervezett napirendek között
szerepel a község
mezőgazdasági helyzetéről, idegenforgalmáról és a helyi vállalkozásokról szóló jelentés
megtárgyalása is, amely az idegenforgalom tekintetében nem szerepelt az elmúlt évi
tájékoztatóban. A november 25-én tartandó ülés napirendi pontjai között szerepel az
adóbevételek alakulására vonatkozó tájékoztató megvitatása, illetve az Önkormányzat
kintlevőségeiről szóló tájékoztató megtárgyalása is. A kintlevőségeknél elsősorban
nemcsak az adóhátralékokra gondol, hanem egyéb tartozásokra is, amely lehet lakbér,
szemétszállítási díj is.
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
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Tóth István elnök: „A Képviselő-testület 2009. évi munkatervének megállapítása” c.
napirendi pont véleményezését szavazásra bocsátja:
Az Oktatási, Művelődési és Egészségügyi Bizottság 4 igen szavazattal ellenszavazat nélkül az
előterjesztést elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:
51/2008.(XII.19.)OMEB határozat
Tárgy: „A Képviselő-testület 2009. évi munkatervének megállapítása” c. napirendi pont
véleményezése
Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési és
Egészségügyi Bizottsága (továbbiakban: Bizottság) megtárgyalta a tárgyi előterjesztést, és az
alábbiak szerint dönt:
1.) A Bizottság e g y e t é r t az írásbeli előterjesztésben foglaltakkal, és a l k a l m a s n a k
tartja, hogy azt a Képviselő-testület megvitassa, és e l f o g a d j a .
2.) A Bizottság m e g b í z z a a Bizottság elnökét, hogy a Bizottsági határozatot ismertesse
a Képviselő-testülettel.
Határidő: 2008. decemer 20.
Felelős: Tóth István elnök
A határozatról értesülnek:
1.)
2.)
3.)
4.)

Tóth István elnök
Petró Ferenc polgármester
Dr. Karsai Éva jegyző
Irattár

Tóth István bizottsági elnök tájékoztatja a jelenlévőket, hogy
az
2.)
napirendi
pont
megtárgyalása
közösen
történik
Ásotthalom
Község
Önkormányzata
Képviselő-testülete
Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottságával.
II. napirendi pont
A Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár szolgáltatási díjai megállapításának
véleményezése
Előadó: Kovács-Tanács Istvánné
(Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 3. sz. melléklete tartalmazza.)

5
Tóth István elnök: Felkéri a napirendi pont előadóját; Kovács-Tanács Istvánné Igazgató
Asszonyt, hogy amennyiben szeretné, egészítse ki az írásban kiadott előterjesztését.
Kovács-Tanács Istvánné igazgató: nem kívánja kiegészíteni a kiadott előterjesztést,
amennyiben van kérdés, arra szívesen válaszol.

Kérdések, hozzászólások:
Babarczi Antal képviselő: kérdése a családi rendezvényekre vonatkozó bérleti díjak
kapcsán merült fel, mivel a bérleti díjaknál nem szerepel a.) pont alatti táblázatban a
padok és a sörsátor bérleti díja. Ez miből adódik, rendelkezésre állnak-e a padok és a
sörsátor. Az egyéb rendezvények óradíja megnevezésű b.) táblázat tartalmazza a nagy- és
kis termek óradíjait, ez a díj 2.700.- Ft-ról - 2.800.- Ft-ra változik. A díjtételek közötti
különbség 100.- Ft. Ez miből adódik?
Kovács- Tanács Istvánné igazgató: kérdésre válaszolva elmondja, hogy a 2 m-es padok
selejtezésre kerültek, az Ásott-Telszo Kft. telephelyén vannak. Állapotuk nem megfelelő. A
sörsátor bérleti díja azért nem szerepel a 2009. évi ártáblázatban, mert azt 2009. évre nem
adják bérbe, a továbbiakban csak a Művelődési Ház fogja használni rendezvények
alkalmával. A kisterem-nagyterem óradíj kalkulációjánál figyelemmel voltak az októberi
emelés összegére, így ez utóbbi névleges emelést jelent.
Babarczi Antal képviselő: kérdésre adott választ elfogadja.
Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Tóth István bizottsági elnök: a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár szolgáltatási
díjai megállapításának véleményezését szavazásra bocsátja:
Az Oktatási, Művelődési és Egészségügyi Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül
elfogadta az előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta:
52/2008. (XII.19.) OMEB határozat
Tárgy: A Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár szolgáltatási díjai megállapításának
véleményezése
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Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzat Képviselő-testülete
Oktatási, Művelődési és
Egészségügyi Bizottsága (továbbiakban: Bizottság) megtárgyalta a tárgyi előterjesztést, és az
alábbiak szerint dönt:
1.) A Bizottság e g y e t é r t az írásbeli előterjesztésben foglaltakkal, és
a l k a l m a s n a k tartja, hogy azt a Képviselő-testület megvitassa, és
elfogadja.
2.) A Bizottság m e g b í z z a a Bizottság elnökét, hogy a Bizottsági határozatot
ismertesse a Képviselő-testülettel.
Határidő: 2008. december 20.
Felelős: Tóth István bizottsági elnök
Határozatról értesül:
1.) Tóth István bizottsági elnök
2.) Petró Ferenc polgármester
3.) Dr. Karsai Éva jegyző
4.) Irattár
III. napirendi pont
Egyebek

Tóth István elnök megállapítja, hogy egyéb kérdés, bejelentés, hozzászólás nem hangzott el,
az Oktatási, Művelődési és Egészségügyi Bizottság 8 45 órakor befejezte nyílt ülését.
Kmf.

Tóth István
Oktatási, Művelődési és Egészségügyi
Bizottság elnöke

Péter Ágota
jegyzőkönyv-vezető

