Jegyzőkönyv
Készült Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete Szociális, Ifjúsági és
Sport Bizottságának 2009. április 14-én 0800 órakor megtartott nyílt ülésén.
A bizottsági ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme
Jelen van: Dr. Sümegi Sándor elnök és 4 bizottsági tag: Rózsa József, Kószó Tamás, Kiss
Sándor, Erdődi Károlyné
Távol maradt: Tóth Tamás és 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. Papp László
titkársági osztályvezető, Dr. Hadfiné Böjthe Gabriella Kiss Ferenc Általános Iskola,
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Napközi Otthonos Óvoda igazgatója, Bókáné
Szilágyi Mária óvodavezető, Kása Gabriella HKTT Integrált Szociális és Gyermekjóléti
Központ Ásotthalmi Tagintézményének vezetője, 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, Bata Ferenc Öttömös Község
polgármestere, Gárgyán István Öttömös Község jegyzője, Juhász Róbert belsőellenőr,
Gajdánné Szatmári Mária könyvvizsgáló, Oltványi Gréta családgondozó, Kószó Anita
HKTT Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központ vezető-helyettese és Csótiné Ördögh
Edit megbízott intézményvezető
Tanácskozási joggal jelen vannak:
Dr. Karsai Éva jegyző, Bálintné Mityók Szilvia gazdálkodási ügyintéző kontírozó
könyvelő, Dr. Papp László titkársági osztályvezető, Pőcze Levente képviselő, Rácz
Józsefné HKTT Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központ Ásotthalmi
Tagintézményének vezető-helyettese
4.) napirendi pont tekintetében: Oltványi Gréta családgondozó
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.
Dr. Sümegi Sándor elnök: A kiadott és a jegyzőkönyvhöz mellékelt (1. számú)
meghívóban foglaltak szerint az alábbiak szerint tesz javaslatot az ülés napirendjére:
1.) Ásotthalom és Öttömös Közoktatási Intézményfenntartó Társulása tagintézményei
költségvetése végrehajtásának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
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2.) A 2008. évi belső ellenőrzési jelentés elfogadásának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
3.) Az Önkormányzat 2008. évi zárszámadásának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
4.) A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló 2008. évi beszámoló
jóváhagyásának véleményezése
Előadó: Kószó Anita intézményvezető-helyettes
5.) Gondozási Központ 2008. évi munkájáról szóló beszámoló véleményezése
Előadó: Kása Gabriella tagintézményvezető
6.) Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Integrált Szociális és Gyermekjóléti
Központ Alapító Okirata módosításának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
7.) Egyebek
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:
11/2009. (IV.14.) SZISB határozat
Tárgy: A Szociális, Ifjúsági és Sport Bizottság 2009. április 14-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 2009. április 14-én 0800 órakor nyílt ülést tart,
melynek napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg:
1.) Ásotthalom és Öttömös Közoktatási Intézményfenntartó Társulása tagintézményei
költségvetése végrehajtásának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
2.) A 2008. évi belső ellenőrzési jelentés elfogadásának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
3.) Az Önkormányzat 2008. évi zárszámadásának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
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4.) A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló 2008. évi beszámoló
jóváhagyásának véleményezése
Előadó: Kószó Anita intézményvezető-helyettes
5.) Gondozási Központ 2008. évi munkájáról szóló beszámoló véleményezése
Előadó: Kása Gabriella tagintézményvezető
6.) Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Integrált Szociális és Gyermekjóléti
Központ Alapító Okirata módosításának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
7.) Egyebek
Határozatról értesül:
1.) Dr. Sümegi Sándor bizottsági elnök
2.) Petró Ferenc polgármester
3.) Dr. Karsai Éva jegyző
4.) Irattár
Az 1.); 2.); és 3.) napirendi pontok megtárgyalása közösen
történik
Ásotthalom
Község
Önkormányzata
Képviselőtestülete Ügyrendi Bizottságával, mivel ezeket a napirendi
pontokat
az
Ügyrendi
Bizottságnak
is
tárgyalnia
és
véleményeznie kell.
I. napirendi pont
Ásotthalom és Öttömös Közoktatási Intézményfenntartó Társulása tagintézményei
költségvetése végrehajtásának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 2. számú melléklete tartalmazza)
Dr. Sümegi Sándor bizottsági elnök: Petró Ferenc polgármester távollétében átadja a szót
Dr. Karsai Éva jegyzőnek.
Dr. Karsai Éva jegyző: Rövid összefoglalásként elmondja, hogy a 2007. szeptember 1.
napjától indult Ásotthalom és Öttömös Közoktatási Intézményfenntartó Társulása, a tavalyi
zárszámadáskor még egy darab év került lezárásra. Ez az első teljes naptári éve a
Társulásnak. Öttömös részéről több alkalommal Bata Ferenc Polgármester Úr, Gárgyán
István Jegyző Úr és Vecsernyés Sándor gazdasági vezető ismertette a Képviselő-testület
előtt az együttműködést, mely véleménye szerint nagyon hatékonynak mondható. Év
közben is több alkalommal történt költségvetéssel kapcsolatos egyeztetés. 2008. évben a
Képviselő-testület több alkalommal is módosította Közoktatási Intézményfenntartó
Társulás költségvetését azért, hogy az elszámolás minél pontosabban meg tudjon történni,
és naprakészen lehessen a Társulás költségvetését követni. Ahhoz, hogy az Önkormányzat
zárszámadásába bekerüljön az Intézményfenntartó Társulás bevételi-kiadási oldala, azt az
ásotthalmi Képviselő-testületnek is el kell fogadnia határozati formában, illetve
Öttömösnek is. Tekintettel arra, hogy Öttömösön a soros testületi ülés április végén lenne,
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rendkívüli testületi ülés került összehívásra, így meg fog a két Önkormányzat felelni a
Társulási Megállapodást azon kikötésének, hogy mindkét képviselő-testület megtárgyalja,
és határozati formában döntés születik, mellyel beépítésre kerülnek a mi Önkormányzatunk
helyi rendeletébe a szóban forgó összegek. Elmondja, hogy az elszámolást követően 2199
ezer Ft-ot az Öttömösi Önkormányzat át kell, hogy adjon a működéshez az Ásotthalmi
Önkormányzat számára. Több képviselő és Polgármester Úr részéről felmerült, hogy
módosításra kerüljön a Társulási Megállapodás, azonban ez több dologtól is függ. Öttömös
kis település, aki minden évben küzd azzal, hogy ne kelljen körjegyzőségbe mennie.
Öttömös ÖNHIKI-s támogatási igénye benyújtásra még nem került, és amíg döntés nem
születik arról, hogy kapnak –e támogatást, addig nehéz bármilyen pénzügyi tárgyalásba
belemenni. Bata Ferenc Polgármester Úr ígéretet tett arra, hogy amint Öttömösnek anyagi
lehetősége nyílik, át fogják gondolni az esetleges pénzügyi módosításokat, és javaslattal
fognak élni.
Erdődi Károlyné bizottsági tag: Az ásotthalmi általános iskola bevételi és kiadási
összegeit tekintve megjegyzi, hogy az ásotthalmi iskola bevételeihez nem egészen 30
millió Ft-tal kell hozzájárulnia az Önkormányzatnak.
Dr. Karsai Éva jegyző: Elmondja, hogy az iskola nagyon sok támogatásra pályázott, és
nyert is, a létszámleépítések is meghozzák hatásukat. Bízik abban, hogy az idei évben is a
költségvetésben meghatározottaktól kevesebbet kell az iskola működéséhez hozzátenni.
Kiemeli, hogy az Önkormányzat minden intézményénél jellemző, hogy az
intézményvezetők kellően odafigyelnek arra, hogy a költségvetésben meghatározott
arányokat ne lépjék túl. Ezen kívül megemlíti, hogy a tavalyi nehéz időszakban az iskola 5
millió Ft-os megtakarítási javaslatot nyújtott be, ezzel kiemelkedő megtakarítási
intézkedésekről adott tanúbizonyságot.
Kiss Sándor bizottsági tag: Egyetért az elhangzottakkal, javasolja az előterjesztés
Képviselő-testület általi megvitatását. Kérdezi, hogy a normatíva visszafizetés miből
adódik.
Dr. Karsai Éva jegyző: Elmondja, hogy a normatíva leigénylés kalkulált létszámhoz, és
előzetes tervekhez igazodik, ha ez változik, lehetőség van további normatívát leigényelni,
vagy ha több normatíva került leigénylésre, vissza kell fizetni. A belső ellenőr minden
évben normatíva ellenőrzést végez. A létszámcsökkentési támogatás pedig a leépítésekből
adódik.
Kiss Sándor bizottsági tag: Kérdezi, hogy Öttömös nem kap művészeti támogatást?
Erdődi Károlyné bizottsági tag: Öttömösön nincs külön művészeti iskola, nem
rendelkezik minősítéssel. Így csak az ásotthalmi iskola jogosult normatíva leigénylésre.
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
Dr. Sümegi Sándor bizottsági elnök az Ásotthalom és Öttömös Közoktatási
Intézményfenntartó
Társulása
tagintézményei
költségvetése
végrehajtásának
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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12/2009. (IV.14.) SZISB határozat
Tárgy: Ásotthalom és Öttömös Közoktatási Intézményfenntartó Társulása tagintézményei
költségvetése végrehajtásának 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: 2009. április 15.
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 2008. évi belső ellenőrzési jelentés elfogadásának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 3. számú melléklete tartalmazza)
Dr. Sümegi Sándor bizottsági elnök: Petró Ferenc polgármester távollétében átadja a szót
Dr. Karsai Éva jegyzőnek.
Dr. Karsai Éva jegyző: Tájékoztatja a jelenlevőket, hogy a belső ellenőr egyéb
elfoglaltság miatt nem tud a bizottsági és képviselő-testületi ülésen részt venni. Elmondja,
hogy a tavalyi évre öt vizsgálat volt betervezve. A Polgármesteri Hivatalnál és
intézményeinél a normatíva és állami támogatások igénybevételének vizsgálata,
ellenőrzése megtörtént, melyet a Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság véleményezett.
Megtörtént a kistérségi finanszírozással ellátott feladatellátás kapcsán pénzeszközök
átadásának ellenőrzése, mely jobbára a Pedagógiai Szakszolgálatot érintette, valamint az
akkori Gondozási Központ normatíva elszámolását takarta. A Hivatalban volt egy
informatikai ellenőrzés, és soron kívül a Strandfürdő kapcsán kért belső ellenőrzést a
Képviselő-testület. A vagyonkataszter ellenőrzése 2008-ban elmaradt, áttolódott idei évre,
nyár végére elkészíti a belső ellenőr. A koncepció elfogadásakor az éves tervben szerepel
még egyéb más ellenőrzés is, mint például az ellenjegyzés, utalványozás és szabályzatok
ellenőrzése. Kiemeli, hogy egy ellenőrzésnek már meg kellett volna valósulnia, de ez nem
marad el, csak eltolódik valószínűleg a jövő hónapra.
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Kiss Sándor bizottsági tag: Véleménye szerint a belső ellenőr tette a dolgát 2008-as évben,
ami nem mondható el a Bizottságról és Képviselő-testületről, hiszen a kiosztott anyagból is
kitűnik, hogy a gazdálkodás szabályszerűsége nem volt megfelelő, sérült. A belső ellenőr
által feltártakra nem reagáltak, csak tudomásul vették. A Képviselő-testület a
kiegyensúlyozott gazdálkodásért felel, a Strandfürdő beruházás kapcsán ez is sérült.
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
Dr. Sümegi Sándor bizottsági elnök a 2008. évi belső ellenőrzési jelentés elfogadásának
véleményezését szavazásra bocsátja.
A Szociális, Ifjúsági és Sport Bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta
az előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:
13/2009. (IV.14.) SZISB határozat
Tárgy: A 2008. évi belső ellenőrzési jelentés 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: 2009. április 15.
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
Az Önkormányzat 2008. évi zárszámadásának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 4. számú melléklete tartalmazza)
Dr. Sümegi Sándor bizottsági elnök: Átadja a szót Dr. Karsai Éva jegyzőnek.
Dr. Karsai Éva jegyző: Elmondja, hogy hosszas munka előzte meg a zárszámadás
elkészítését, melyben Vecsernyés Sándor Öttömös Község Önkormányzata gazdasági
vezetője nagyon sokat segített. A Könyvvizsgáló Asszony a teljes tavalyi évet áttekintette,
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és a holnapi képviselő-testületi ülésen Könyvvizsgáló Asszony személyesen részt vesz, és
az Ő anyagát érintő kérdéseket meg fogja válaszolni, és átfogó képet fog adni a tavalyi év
zárásáról és az idei évi lehetőségekről. Tavalyi évet tekintve sajnálatosnak tartja, hogy
hiába volt minden intézménynél költségtakarékosság, ha a teljes mértékben szabadon
felvállalt feladat, vállalkozási tevékenység a kötelező feladatellátás rovására elvitte ezeket
a megtakarításokat. Szeretné, ha az idei évben sikerülne az ÁSOTT-TELSZO Nonprofit
Kft-t végelszámolással megszüntetni, és bízik abban, hogy a hatalmas pénzösszegek
kiáramlása megszűnik. Szeretné, ha egy pénzügyileg visszafogott, takarékos Műszaki
Szolgálat kerülne működtetésre, ami bár a feladatokat el tudja látni, minél kevesebb
költségbe kerüljön. Elmondja, hogy több anyag is bekerült a Bizottság és Képviselőtestület elé. Ezek árajánlatok, a külterületi útkarbantartásra, egy ruzsai illetőségű
személytől, illetve a Műszaki Szolgálattól, valamint a Szállító Kft-től egyéb építésre
vonatkozó ajánlat. Kéri, hogy a Tisztelt Bizottság fontolja meg, hogy a képviselő-testületi
ülésen közösen tárjanak fel javaslatokat. Az intézményi karbantartás már működő feladat,
melyet a Műszaki Szolgálat már nyár óta végez. A Képviselő-testület elé fog kerülni a
javaslat, hogy a Strandfürdő üzemeltetése is a Műszaki Szolgálat feladata legyen.
Tájékoztatja a jelenlevőket, hogy napirenden szerepel a külterületi hulladékszállítás is.
Előgondolkodásra kéri a Tisztelt Bizottságot fentiekkel kapcsolatban. Ha a Testület úgy
dönt, hogy a Műszaki Szolgálatnak adja ki ezeket a feladatokat, a májusi testületi ülésen
felül kell vizsgálni a Műszaki Szolgálat létszámát, a közfoglalkoztatási tervet is módosítani
kell, és a közfoglalkoztatási terv véleményeztetése is szükséges a Munkaügyi Központtal,
és Helyi Szociális Kerekasztallal, tehát az előkészületeket a testületi döntés után meg kell
kezdeni.
Kiss Sándor bizottsági tag: Egyetért az elhangzottakkal, javasolja az előterjesztés
Képviselő-testület általi megtárgyalását. Kérdezi, hogy az eredeti előirányzat, és
módosított előirányzat között miért van ilyen nagyságrendű eltérés?
Bálintné Mityók Szilvia gazd. ügyintéző, kontírozó könyvelő: A módosított
előirányzatokban benne vannak a Hivatal hitelfelvétele, az évközi változások, a
Strandfürdővel kapcsolatos kiadások. A változások legnagyobb része az Önkormányzatot,
és ahhoz kapcsolódó szakfeladatokat érintenek. Jelentős tételt jelent a hitelvisszafizetés is.
A Gondozási Központnál 5 millió Ft-os növekedés van, az egészségügyi ellátásnál 2 millió
Ft-os növekedés, a Művelődési Háznál is 2 millió Ft-os növekedés van. Mind bevételi,
mind kiadási oldalon a hitelek megnövelték az előirányzatot. Az általános iskolát tekintve
elkészítette, hogy mekkora rész az, amit az állami támogatás az intézmény működéséből
lefinanszíroz. A Gondozási Központ esetében ez 50%-os ez a lefedettség, a Művelődési
Ház esetében 28,5%.
Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Dr. Sümegi Sándor bizottsági elnök az Önkormányzat 2008. évi zárszámadásának
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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14/2009. (IV.14.) SZISB határozat
Tárgy: Az Önkormányzat 2008. évi zárszámadásának 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: 2009. április 15.
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 8.30 órakor bejezte közös ülését Ásotthalom
Község
Önkormányzata
Képviselő-testülete
Ügyrendi
Bizottságával, és megkezdi önálló ülését a 4.) napirendi pont
megtárgyalásával.
IV. napirendi pont
A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló 2008. évi beszámoló
jóváhagyásának véleményezése
Előadó: Kószó Anita intézményvezető-helyettes
(Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 5. számú melléklete tartalmazza)
Dr. Sümegi Sándor bizottsági elnök: Elmondja, hogy minden év március 31-ig átfogó
értékelés készül a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokat tekintve, melyet a
Képviselő-testület megtárgyal. Átadja a szót Dr. Karsai Éva jegyzőnek.
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Dr. Karsai Éva jegyző: A megjelent családgondozótól egy új anyagot kér, mivel a
beszámolóban több helyen rendszeres gyermekvédelmi támogatás szerepel, azonban ez a
támogatási forma már megszűnt. Jelenleg rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény van, ez
alapján kéri a javítást. Tájékoztatásként elmondja, hogy az Önkormányzat által, karácsonyi
csomagok formájában nyújtott támogatás a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
természetbeni formája.
Dr. Sümegi Sándor elnök: Kérdezi, hogy mit takarnak az újabbnál újabb megoldásra váró
problémák?
Oltványi Gréta családgondozó: Elmondja, hogy a problémák jellegükben változnak,
jellemzővé vált, hogy mára leginkább a 14-18 éves korosztály tagjai a problémásabbak,
elterjedt a lopás, betörés, vandalizmus. A kisebb gyermekekkel inkább családon belül
vannak megoldásra váró esetek, de őket még kontrollálni lehet, a kamaszokat már sokkal
nehezebb, mivel a megbeszélt időpontokban nem jelennek meg, érdektelenek,
családlátogatás alkalmával nem tartózkodnak otthon. Nehéz őket kezelni.
Kiss Sándor bizottsági tag: Részletes a beszámoló. Ő is úgy gondolja, hogy nem csökken
a problémás esetek száma, az élet váratlan helyzeteket tud produkálni. Szerinte a
problémák forrása a családokban keresendő. Javasolja a napirendi pont Képviselő-testület
által megtárgyalását.
Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Dr. Sümegi Sándor bizottsági elnök a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok
ellátásáról szóló 2008. évi beszámoló jóváhagyásának véleményezését szavazásra bocsátja.
A Szociális, Ifjúsági és Sport Bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta
az előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:
15/2009. (IV.14.) SZISB határozat
Tárgy: A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló 2008. évi
beszámoló jóváhagyásának 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.
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Határidő: 2009. április 15.
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
Gondozási Központ 2008. évi munkájáról szóló beszámoló véleményezése
Előadó: Kása Gabriella tagintézményvezető
(Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 6. számú melléklete tartalmazza)
Dr. Sümegi Sándor elnök: A napirend előadójának távollétében felkéri Rácz Józsefnét, a
Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központ
Ásotthalmi Tagintézményének vezető-helyettesét, ha óhajtja, egészítse ki az írásbeli
előterjesztést.
Rácz Józsefné tagintézmény vezető-helyettes: Hosszas munka előzte meg a beszámoló
elkészítését, melyben Kása Gabriella tagintézmény-vezető nagy segítséget nyújtott. Az
írásbeli előterjesztést nem kívánja kiegészíteni, a felmerülő kérdéseket szívesen
megválaszolja.
Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Dr. Sümegi Sándor bizottsági elnök a Gondozási Központ 2008. évi munkájáról szóló
beszámoló véleményezését szavazásra bocsátja.
A Szociális, Ifjúsági és Sport Bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta
az előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:
16/2009. (IV.14.) SZISB határozat
Tárgy: A Gondozási Központ 2008. évi munkájáról szóló beszámoló 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.
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Határidő: 2009. április 15.
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
VI. napirendi pont
Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központ
Alapító Okirata módosításának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 7. számú melléklete tartalmazza)
Dr. Sümegi Sándor elnök: Elmondja, hogy az Alapító Okirat módosítására a Társulás
nevének megváltozása miatt van szükség, mely takarja a szervezeti felépítést is.
Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Dr. Sümegi Sándor bizottsági elnök a Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Integrált
Szociális és Gyermekjóléti Központ Alapító Okirata módosításának véleményezését
szavazásra bocsátja.
A Szociális, Ifjúsági és Sport Bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta
az előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:
17/2009. (IV.14.) SZISB határozat
Tárgy: A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Integrált Szociális és Gyermekjóléti
Központ Alapító Okirata 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: 2009. április 15.
Felelős: Dr. Sümegi Sándor bizottság elnöke
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Határozatról értesül:
1.) Dr. Sümegi Sándor bizottság elnöke
2.) Petró Ferenc polgármester
3.) Dr. Karsai Éva jegyző
4.) Irattár
Dr. Sümegi Sándor bizottsági elnök megállapítja, hogy egyéb kérdés, bejelentés,
hozzászólás nem hangzott el.
A Szociális, Ifjúsági és Sport Bizottság ülését 2009. április
14-én 845 órakor befejezte.

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

Bodor Krisztina
jegyzőkönyv-vezető

