Jegyzőkönyv
Készült Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete Szociális, Ifjúsági és
Sport Bizottságának 2008. december 19-én 0745 órakor megtartott nyílt ülésén.
A bizottsági ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme
Jelen van:

Dr. Sümegi Sándor bizottsági elnök és 4 fő bizottsági tag: Kószó Tamás, Kiss
Sándor, Erdődi Károlyné, Rózsa József

Távol maradt: Tóth Tamás, Gyenge Balázs (jelezték távolmaradásukat)
Tanácskozási joggal meghívottak:
Petró Ferenc polgármester, Fackelmann István alpolgármester, Dr. Karsai Éva jegyző,
Bálintné Mityók Szilvia gazdálkodási ügyintéző kontírozó könyvelő, Dr. Hadfiné Böjthe
Gabriella iskolaigazgató, Bókáné Szilágyi Mária óvodavezető, Kása Gabriella Gondozási
Központ intézményvezetője, Kovács-Tanács Istvánné Petőfi Sándor Művelődési Ház és
Könyvtár igazgatója, Németh Attila ÁSOTT-TELSZO Kft. ügyvezetője, Dr. Pályi Ákosné
vezető védőnő, Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének és
bizottságainak tagjai
Tanácskozási joggal jelen vannak:
Petró Ferenc polgármester, Dr. Karsai Éva jegyző, Bálintné Mityók Szilvia gazdálkodási
ügyintéző kontírozó könyvelő, Bókáné Szilágyi Mária óvodavezető, Kovács-Tanács
Istvánné Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár igazgatója, Németh Attila ÁSOTTTELSZO Kft. ügyvezetője, Babarczi Antal képviselő, Dobák Sándor képviselő, Polner
Frigyes Cirillné képviselő, Tóth István képviselő
4.) napirendi pont tekintetében: Dr. Pályi Ákosné OMEB tag
Jegyzőkönyv-vezető: Bodor Krisztina igazgatási ügyintéző
Dr. Sümegi Sándor bizottsági elnök köszönti a jelenlévőket és megnyitja a Szociális,
Ifjúsági és Sport 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 foglaltak alapján az
alábbiak szerint tesz javaslatot az ülés napirendjére:
1.) Gondozási Központ megszüntető okirata elfogadásának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
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2.) A pénzbeli és természetben nyújtott, valamint a személyes gondoskodást nyújtó
szociális ellátásokról szóló 29/2007.(IX.21.) KT rendelet módosításának
véleményezése
Előadó: Dr. Karsai Éva jegyző
3.) A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 28/2007.(IX.21.) KT rendelet
módosításának véleményezése
Előadó: Dr. Karsai Éva jegyző
4.) A Képviselő-testület 2009. évi munkaterve megállapításának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
Dr. Sümegi Sándor bizottsági elnök a napirendre tett javaslatát szavazásra bocsátja.
A Szociális, Ifjúsági és Sport Bizottság (továbbiakban: Bizottság) a napirendre tett
javaslatot 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
117/2008. (XII.19.) SZISB határozat
Tárgy: A Szociális, Ifjúsági és Sport Bizottság 2008. december 19-i nyílt ülés
napirendjének megállapítása
Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete Szociális, Ifjúsági és Sport
Bizottsága egyetért Dr. Sümegi Sándor bizottsági elnök tárgyi indítványával, és az
alábbiak szerint dönt:
A Szociális, Ifjúsági és Sport Bizottság 2008. december 19-én 0745 órakor nyílt ülést tart,
melynek napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg:
1.) Gondozási Központ megszüntető okirata elfogadásának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
2.) A pénzbeli és természetben nyújtott, valamint a személyes gondoskodást nyújtó
szociális ellátásokról szóló 29/2007.(IX.21.) KT rendelet módosításának
véleményezése
Előadó: Dr. Karsai Éva jegyző
3.) A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 28/2007.(IX.21.) KT rendelet
módosításának véleményezése
Előadó: Dr. Karsai Éva jegyző
4.) A Képviselő-testület 2009. évi munkaterve megállapításának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
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Határozatról értesül:
1.) Dr. Sümegi Sándor bizottsági elnök
2.) Petró Ferenc polgármester
3.) Dr. Karsai Éva jegyző
4.) Irattár
Dr.
Sümegi
Sándor
bizottsági
elnök
tájékoztatja
a
jelenlévőket, hogy a 4.) napirendi pont megtárgyalása
közösen
történik
Ásotthalom
Község
Önkormányzata
Képviselő-testülete
Ügyrendi Bizottságával, Pénzügyi és
Tulajdonosi
Bizottságával,
Oktatási,
Művelődési
és
Egészségügyi
Bizottságával,
valamint
Település,Vállalkozásfejlesztési és Mezőgazdasági Bizottságával, mivel
ezt a napirendi pontot az említett bizottságoknak is
tárgyalnia és véleményeznie kell.
I. napirendi pont
Gondozási Központ megszüntető okirata elfogadásának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 2. számú melléklete tartalmazza)
Dr. Sümegi Sándor bizottsági elnök: ismerteti az előterjesztést, majd felkéri Petró Ferenc
polgármestert, ha óhajtja, egészítse ki az írásbeli előterjesztést.
Petró Ferenc polgármester: Az írásbeli előterjesztést nem kívánja kiegészíteni.
Kiss Sándor bizottsági tag: Kérdezi, hogy mit lehet tudni a Támogató Szolgálatról, és a
Közösségi Pszichiátriai Ellátásról.
Petró Ferenc polgármester: Elmondja, hogy a Támogató Szolgálatra vonatkozó szerződés
aláírásra került, az átszervezés folyamatban van, bővebb információkat még nem lehet
tudni.
Dr. Karsai Éva jegyző: Elmondja, hogy működési engedélyek még nincsenek, az
ügyintézés folymatban van. A Tanyagondnoki Szolgálat tekintetében nem kapott az
Önkormányzat hiánypótlásra felszólítást, de működési engedélyt még nem kapott. Január
elejére meg kell kapni az érvényes működési engedélyt, mely fontos a normatíva lehívását
tekintve.
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
Dr. Sümegi Sándor bizottsági elnök a Gondozási Központ megszüntető okirata
elfogadásának véleményezését szavazásra bocsátja.
A Szociális, Ifjúsági és Sport Bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta
az előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:
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118/2008. (XII.19.) SZISB határozat
Tárgy: Gondozási Központ megszüntető okirata elfogadásának véleményezése
Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete Szociális, Ifjúsági és Sport
Bizottsága egyetért Dr. Sümegi Sándor bizottsági elnök tárgyi indítványával, 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 t a r t j a , 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 22.
Felelős: Dr. Sümegi Sándor bizottság elnöke
Határozatról értesül:
1.) Dr. Sümegi Sándor bizottság elnöke
2.) Petró Ferenc polgármester
3.) Dr. Karsai Éva jegyző
4.) Irattár
II. napirendi pont
A pénzbeli és természetben nyújtott, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális
ellátásokról szóló 29/2007.(IX.21.) KT rendelet módosításának véleményezése
Előadó: Dr. Karsai Éva jegyző
(Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 3. számú melléklete tartalmazza)
Dr. Sümegi Sándor bizottsági elnök: ismerteti az előterjesztést, majd felkéri Dr. Karsai
Éva jegyzőt, amennyiben szeretné, egészítse ki az írásbeli előterjesztést.
Dr. Karsai Éva jegyző: Röviden összefoglalja az írásbeli előterjesztést. Elmondja, hogy a
helyi rendelet módosításának oka az előzőekben említett szociális változás, miszerint a
Tanyagondnoki Szolgálat Ásotthalom Község Polgármesteri Hivatalához fog kerülni
önálló szakfeladatként. Minden eddigi szociális ellátást a Homokháti Kistérség Többcélú
Társulása Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központ ásotthalmi tagintézménye látná el.
A helyi rendeletben ennek az új szociális ellátórendszernek az átalakítása és átvezetése
történt meg.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Dr. Sümegi Sándor bizottsági elnök A pénzbeli és természetben nyújtott, valamint a
személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 29/2007.(IX.21.) KT rendelet
módosításának véleményezését szavazásra bocsátja.
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A Szociális, Ifjúsági és Sport Bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az
előterjesztést elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
119/2008. (XII.19.) SZISB határozat
Tárgy:
A pénzbeli és természetben nyújtott, valamint a személyes gondoskodást
nyújtó szociális ellátásokról szóló 29/2007.(IX.21.) KT rendelet módosításának
véleményezése
Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete Szociális, Ifjúsági és Sport
Bizottsága egyetért Dr. Sümegi Sándor bizottsági elnök tárgyi indítványával, 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 t a r t j a , 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 22.
Felelős: Dr. Sümegi Sándor bizottság elnöke
Határozatról értesül:
1.) Dr. Sümegi Sándor bizottság elnöke
2.) Petró Ferenc polgármester
3.) Dr. Karsai Éva jegyző
4.) Irattár
III. napirendi pont
A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 28/2007.(IX.21.) KT rendelet módosításának
véleményezése
Előadó: Dr. Karsai Éva jegyző
(Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 4. számú melléklete tartalmazza)
Dr. Sümegi Sándor bizottsági elnök: ismerteti az előterjesztést, majd felkéri Dr. Karsai
Éva jegyzőt, amennyiben szeretné, egészítse ki az írásbeli előterjesztést.
Dr. Karsai Éva jegyző: Elmondja, hogy a gyermekvédelmi rendeletnél nagy változás már
nem fog bekövetkezni, hiszen a Gyermekjóléti Szolgálat feladatait eddig is kistérségi
szinten látták el. Az, hogy egy új központi intézmény alakult, egy névváltozást
eredményezett.
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Kérdés, hozzászólás nem volt.
Dr. Sümegi Sándor bizottsági elnök A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló
28/2007.(IX.21.) KT rendelet módosításának véleményezését szavazásra bocsátja.
A Szociális, Ifjúsági és Sport Bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta
az előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:
120/2008. (XII.19.) SZISB határozat
Tárgy: A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 28/2007.(IX.21.) KT rendelet
módosításának véleményezése
Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete Szociális, Ifjúsági és Sport
Bizottsága egyetért Dr. Sümegi Sándor bizottsági elnök tárgyi indítványával, 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 t a r t j a , 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 22.
Felelős: Dr. Sümegi Sándor bizottság elnöke
Határozatról értesül:
1.) Dr. Sümegi Sándor bizottság elnöke
2.) Petró Ferenc polgármester
3.) Dr. Karsai Éva jegyző
4.) Irattár
A Bizottság 8.00 órakor felfüggeszti ülését.
A Bizottság 830 órakor folytatja ülését a 4.) napirendi pont
megtárgyalásával, mely közösen történik Ásotthalom Község
Önkormányzata Képviselő-testülete Ügyrendi Bizottságával,
Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottságával, Oktatási, Művelődési
és
Egészségügyi
Bizottságával,
valamint
Település,Vállalkozásfejlesztési és Mezőgazdasági Bizottságával.
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IV. napirendi pont
A Képviselő-testület 2009. évi munkaterve megállapításának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 5. számú melléklete tartalmazza)
Dr. Sümegi Sándor bizottsági elnök: ismerteti az előterjesztést, majd felkéri Petró Ferenc
polgármestert, amennyiben szeretné, egészítse ki az írásbeli előterjesztést.
Petró Ferenc polgármester: Ásotthalom Község Önkormányzata 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 kintlévőségeknél elsősorban
nemcsak az adóhátralékokra gondol, hanem egyéb tartozásokra is, amely lehet lakbér,
szemétszállítási díj is.

Kérdés, hozzászólás nem volt.
Dr. Sümegi Sándor bizottsági elnök A Képviselő-testület 2009. évi munkaterve
megállapításának véleményezését szavazásra bocsátja.

A Szociális, Ifjúsági és Sport Bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta
az előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:
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121/2008. (XII.19.) SZISB határozat
Tárgy: A Képviselő-testület 2009. évi munkaterve megállapításának véleményezése
Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete Szociális, Ifjúsági és Sport
Bizottsága egyetért Dr. Sümegi Sándor bizottsági elnök tárgyi indítványával, 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 t a r t j a , 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 22.
Felelős: Dr. Sümegi Sándor bizottság elnöke
Határozatról értesül:
1.) Dr. Sümegi Sándor bizottság elnöke
2.) Petró Ferenc polgármester
3.) Dr. Karsai Éva jegyző
4.) Irattár
V. napirendi pont
Egyebek
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Dr. Sümegi Sándor bizottsági elnök megállapítja, hogy egyéb kérdés, bejelentés,
hozzászólás nem hangzott el.
A Szociális, Ifjúsági és Sport Bizottság ülését 2008. december
19-én 850 órakor befejezte.

Kmf.
Dr. Sümegi Sándor
Szociális, Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke

Bodor Krisztina
jegyzőkönyv-vezető

