Jegyzőkönyv
Készült: Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete Oktatási, Művelődési és
Egészségügyi Bizottsága 2009. december 14-én 1400 órakor megtartott nyílt ülésén.
A bizottsági ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme.
Jelen van: Tóth István elnök, és 3 fő bizottsági tag: Kiss Sándor, Kószó Tamás, és Balogh
Sándor
Távol maradt: Pőcze Levente, Dr. Pályi Ákosné, Németh Attiláné bizottsági tagok (jelezték
távolmaradásukat).
Tanácskozási joggal meghívottak: Petró Ferenc polgármester, Fackelmann István
alpolgármester, Dr. Karsai Éva jegyző, Pipicz Anita gazdasági osztályvezető, Dr. Turbucz
Marietta Judit jogi igazgatási ügyintéző, Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselőtestületének és bizottságainak tagjai, 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 Homokháti Kistérség Többcélú
Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központ Ásotthalmi Tagintézmény Vezetője, Bókáné
Szilágyi Mária óvodavezető
Tanácskozási joggal jelen vannak: Petró Ferenc polgármester, Dr. Karsai Éva jegyző,
Pipicz Anita gazdasági osztályvezető, Dr. Turbucz Marietta Judit jogi igazgatási ügyintéző,
Dobák Sándor képviselő, Babarczi Antal képviselő, Rózsa József képviselő, Kása Gabriella
Homokháti Kistérség Többcélú Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központ Ásotthalmi
Tagintézmény Vezetője, Fröhlich András Település- Vállalkozásfejlesztési és Mezőgazdasági
Bizottsági tag,Túrú Tibor Vállalkozásfejlesztési és Mezőgazdasági Bizottsági tag és Berta
Antal Település- Vállalkozásfejlesztési és Mezőgazdasági Bizottsági 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 szerint, az
alábbiak szerint tesz javaslatot az ülés napirendjére:
1.) A Képviselő-testület 2010. évi munkaterve megállapításának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
2.) 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:
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46/2009. (XII.14.) OMEB határozat
Tárgy: Az Oktatási, Művelődési és Egészségügyi Bizottság 2009. december 14-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) 2009.
december 14-én 1400 órakor nyílt ülést tart, melynek napirendjét az alábbiak szerint állapítja
meg:
1.) A Képviselő-testület 2010. évi munkaterve megállapításának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
2.) Egyebek
Határozatról értesül:
1.) Tóth István bizottság elnöke
2.) Petró Ferenc polgármester
3.) Dr. Karsai Éva jegyző
4.) Irattár
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, mivel
ezen a napirendi pontot minden Bizottságnak tárgyalnia és
véleményeznie kell.
I. napirendi pont
A Képviselő-testület 2010. évi munkaterve megállapításának 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 2010.
évi munkatervének megállapítására vonatkozó munkaterv-tervezetet. A munkatervvel
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kapcsolatban 3 javaslat érkezett, melyek beépítésre kerültek a kiadott anyagba. 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. Elmondja, hogy az élet felülírja elképzeléseinket, terveinket,
ezért a testületi ülések száma változhat, mint a 2009. évben is, hiszen ez a testületi ülés a
22. A következő év a választások éve lesz, ez a tény megváltoztathatja a testületi ülések
tervezett időpontjait és napirendjeit.
Dobák Sándor képviselő: A következő év valóban a választások éve lesz. Véleménye
szerint a munkaterv-tervezetben megállt az idő és a célszerűségi szempontokra figyelemmel
úgy gondolja, hogy vannak olyan napirendek, amelyek megtárgyalása az adott hónapban már
nem aktuális. Itt elsősorban a december 15-én 9.) napirendi pontként tárgyalandó 2010. évi
tanácsnoki beszámolóra gondol. Javasolja, hogy a tanácsnoki beszámoló megvitatására a
közmeghallgatáson kerüljön sor.
Berta Antal TVMB tag 1411 órakor megérkezik az ülésre.
Kiss Sándor bizottsági tag: A szeptember 1. napjára tervezett közmeghallgatás tartásával
kapcsolatban javasolja, hogy a közmeghallgatáson csak azok a napirendek legyenek
tárgyalva, amelyek a településen közérdeklődéssel bírnak és község lakosságát érintik.
Azon napirendek tárgyalása amelyek nem érintik a falu lakóit, azokat a közmeghallgatás
időpontját megelőzően kell megvitatni, akár a közmeghallgatás előtti órákban testületi
ülésen.
Babarczi Antal képviselő: Egyetért az elhangzottakkal. Véleménye szerint a választásokat
követően megalakuló testület mi alapján mond véleményt
a tervezett napirendek
vonatkozásában, így többek között a tanácsnoki beszámolóval kapcsolatban is. Javasolja,
hogy a decemberre tervezett 2010. évi tanácsnoki beszámoló szeptemberi ülésen legyen
tárgyalva, és ne csak a tanácsnok, hanem az alpolgármester és a bizottságok elnökei is
adjanak számot a ciklusban végzett munkájukról Javasolja, hogy a közmeghallgatásra nem
illő napirendek, így: például a 2011. évi belső ellenőrzési terv elfogadását miért kell
közmeghallgatáson tárgyalni. A szeptemberi testületi ülés időpontját sem tartja
szerencsésnek, mivel az egybeesik az iskolakezdéssel. Tudja azonban a szeptemberi 1.
időpont a választások miatt fogalmazódott meg. A május 19-én tartandó ülés 12.) napirendi
pontjával kapcsolatban javasolja, hogy a tájékoztató összeállításánál kerüljön be az anyagba
a civil szervezeteknek nyújtott önkormányzati támogatások mértéke is.
Fröhlich András TVMB tag: Az elhangzottakkal kapcsolatban elmondja, hogy a június 30.
napra tervezett ülésen tárgyalandó, a lakóhely környezeti állapotára vonatkozó beszámoló
általános fogalom, melyet meg kellene irányítani, és egyben keretek közé helyezni. A
környezetünkről szóló tájékoztatón belül meg kellene határozni, hogy konkrétan miről, mert
vannak természeti és épített adottságaink, melyhez elképzelések kapcsolódnak, illetve
meglévő állapotok tükrözik a jelen helyzetet.
Dr. Karsai Éva jegyző: A 2011. évi belső ellenőrzési terv elfogadása november 15-ig
törvényi kötelezettség, ha lesz szeptember 1. után ülés akkor még november 15 előtt meg
lehet tárgyalni a tervet. Fröhlich András TVMB tag felvetésére válaszolva elmondja, idei
évben is volt tájékoztató a lakóhely állapotáról, amelyben a hulladékudvar rekultivációjáról,
hulladékgazdálkodási tervről, illetve ezen belül az ezzel kapcsolatos pályázatok-ingyenes
fásítás - alakulásáról számoltak be.
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A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. §-a alapján
a települési önkormányzatok a környezet védelme érdekében elemzi, értékeli a környezet
állapotát illetékességi területén, és arról szükség szerint, de legalább évente egyszer
tájékoztatja a lakosságot.
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
Tóth István elnök: Az elhangzottak alapján javasolja, hogy a munkaterv-tervezetben az
eredetileg december 15. napjára 9.) napirendi pontként tervezett tanácsnoki beszámoló
időpontja 2010. szeptember 1-i közmeghallgatáson legyen, és egyúttal történjen meg az
alpolgármesteri és a bizottsági elnökök beszámolója is 2006-2010. évre vonatkozóan.
A Képviselő-testület 2010. évi munkaterve kiegészítését az alábbiak szerint szavazásra
bocsátja:
„A közmeghallgatáson kerüljön sor a tanácsnok beszámolójára és az alpolgármester illetve a
bizottságok elnökei is számoljanak be a 2006.-2010. évi munkájukról a közmeghallgatás
keretében.”
A Bizottság a fenti kiegészítő indítványt 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta.
Tóth István elnök: Javasolja, hogy a Bizottság támogassa a határozat mellékletét képező
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2010. évre tervezett
munkatervének elfogadását a kiegészítéssel együtt. A Képviselő-testület 2010. évi
munkaterve jóváhagyásának véleményezését szavazásra bocsátja.
Az Oktatási, Művelődési és Egészségügyi Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül
az előterjesztést elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:
47/2009.(XII.14.)OMEB határozat
Tárgy: A Képviselő-testület 2010. évi munkaterve megállapításának 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 egyetért az írásbeli előterjesztésben foglaltakkal.
2.) A Bizottság javasolja a határozati javaslat kiegészítését az alábbiak szerint:
„A közmeghallgatáson kerüljön sor a tanácsnok beszámolójára és az alpolgármester
illetve a bizottságok elnökei is számoljanak be a 2006.-2010. évi munkájukról a
közmeghallgatás keretében.”
3.) A Bizottság a fenti kiegészítéssel együtt javasolja elfogadásra a határozati javaslatot,
és alkalmasnak tartja arra, hogy azt a Képviselő-testület megvitassa, és elfogadja.
4.) A Bizottság megbízza a Bizottság elnökét, hogy a Bizottsági határozatot ismertesse a
Képviselő-testülettel.
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Határidő: 2008. december 16.
Felelős: Tóth István elnök
A határozatról értesülnek:
1.)
2.)
3.)
4.)

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

Az Oktatási, Művelődési és Egészségügyi Bizottság közös ülése
a Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottsággal, valamint a Település-,
Vállalkozásfejlesztési
és
Mezőgazdasági
Bizottsággal
1420
órakor befejeződött.

II. napirendi pont
Egyebek
Tóth István elnök megállapítja, hogy egyéb kérdés, bejelentés, hozzászólás nem hangzott el,
az Oktatási, Művelődési és Egészségügyi Bizottság 1420 órakor befejezte nyílt ülését.

Kmf.

Tóth István
Oktatási, Művelődési és Egészségügyi
Bizottság elnöke

Péter Ágota
jegyzőkönyv-vezető

