Jegyzőkönyv
Készült Ásotthalom Község Képviselő-testület Szociális, Ifjúsági és Sport Bizottsága
2007. június 25-én 1500 órakor megtartott ülésén.
A bizottsági ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme.
Jelen van:

4 fő bizottsági tag: Kószó Tamás, Rózsa József, Kiss Sándor, Erdődi
Károlyné

Távol maradt: Dr. Sümegi Sándor, Gyenge Balázs és Tóth Tamás
(jelezték távolmaradásukat)
Tanácskozási joggal meghívottak:
Petró Ferenc polgármester, Pipicz Anita gazdasági osztályvezető, Dr. Hadfiné
Böjthe Gabriella iskolaigazgató, Fodorné Király Aranka óvodavezető, Kása
Gabriella Gondozási Központ intézményvezetője, Kovács-Tanács Istvánné
Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár igazgatója, Németh Attila
ÁSOTT-TELSZO Kht. ügyvezetője, Sáricz Ilona ifjúságsegítő, Papp Renáta
Ásotthalmi Ifjúsági Egyesület elnöke, Kószó Anita a Homokháti Kistérség
Többcélú Társulása Családsegítő és Gyermekjóléti Központ vezetője,
Ásotthalom Község Önkormányzat Képviselő-testületének tagjai, Ásotthalom
Község Képviselő-testület Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottságának tagjai,
Ásotthalom Község Képviselő-testület Település-, Vállalkozásfejlesztési és
Mezőgazdasági Bizottságának tagjai, Ásotthalom Község Képviselő-testület
Oktatási, Művelődési és Egészségügyi Bizottságának tagjai, Ásotthalom
Község Képviselő-testület Ügyrendi Bizottságának tagjai
Tanácskozási joggal jelen vannak:
Petró Ferenc polgármester, Fackelmann István alpolgármester, Kása Gabriella
Gondozási Központ intézményvezetője, Sáricz Ilona ifjúságsegítő, Papp
Renáta Ásotthalmi Ifjúsági Egyesület elnöke, Sáricz Nóra Ifjúsági
Önkormányzat tagja, Kószó Anita a Homokháti Kistérség Többcélú Társulása
Családsegítő és Gyermekjóléti Központ vezetője
Jegyzőkönyv-vezető: Dr. Karsai Éva igazgatási ügyintéző
Kószó Tamás bizottsági tag: Köszönti a jelenlévőket és Dr. Sümegi Sándor bizottsági
elnök távollétében megnyitja a Szociális, Ifjúsági és Sport Bizottság ülését.
Megállapítja, hogy 4 fő bizottsági tag jelen van, az ülés határozatképes.
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A kiadott és a jegyzőkönyvhöz mellékelt (1. számú) meghívóban foglaltaktól eltérően az
alábbiak szerint tesz javaslatot az ülés napirendjére.
1. A Gondozási Központ munkájáról szóló beszámoló véleményezése
Előadó: Kása Gabriella intézményvezető
2. A Gondozási Központ szakmai programjának véleményezése
Előadó: Kása Gabriella intézményvezető
3. A pénzbeli és természetben nyújtott, valamint a személyes gondoskodást nyújtó
szociális ellátásokról szóló 4/1996.(III.14.) sz. rendelet módosításának
véleményezése
Előadó: Dr. Keresztury Mónika jegyző
4. A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Családsegítő és Gyermekjóléti
Központtal a nem foglalkoztatott személyek ellátásával és együttműködésével
kapcsolatos feladatok végrehajtása tárgyában kötött Együttműködési Megállapodás
elfogadásának véleményezése
Előadó: Dr. Keresztury Mónika jegyző
5. Az ifjúságsegítő munkatárs ásotthalmi és homokháti települések ifjúsági helyzetéről
szóló beszámolójának és az Önkormányzat ifjúsági koncepciójának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
6. Egyebek
A Szociális, Ifjúsági és Sport Bizottság (továbbiakban: Bizottság) a napirendre tett
javaslatot 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
34/2007. (VI.25.) SZISB határozat
Tárgy: A Szociális, Ifjúsági és Sport Bizottság 2007. június 25-i ülés napirendjének
megállapítása
Határozat
Ásotthalom Község Képviselő-testület Szociális, Ifjúsági és Sport Bizottsága egyetért
Kószó Tamás bizottsági tag tárgyi indítványával, és az alábbiak szerint dönt:
A Szociális, Ifjúsági és Sport Bizottság 2007. június 25-én 1500 órakor ülést tart,
melynek napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg:
1.) A Gondozási Központ munkájáról szóló beszámoló véleményezése
Előadó: Kása Gabriella intézményvezető
2.) A Gondozási Központ szakmai programjának véleményezése
Előadó: Kása Gabriella intézményvezető
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3.) A pénzbeli és természetben nyújtott, valamint a személyes gondoskodást nyújtó
szociális ellátásokról szóló 4/1996.(III.14.) sz. rendelet módosításának
véleményezése
Előadó: Dr. Keresztury Mónika jegyző
4.) A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Családsegítő és Gyermekjóléti
Központtal a nem foglalkoztatott személyek ellátásával és együttműködésével
kapcsolatos feladatok végrehajtása tárgyában kötött Együttműködési Megállapodás
elfogadásának véleményezése
Előadó: Dr. Keresztury Mónika jegyző
5.) Az ifjúságsegítő munkatárs ásotthalmi és homokháti települések ifjúsági
helyzetéről szóló beszámolójának és az Önkormányzat ifjúsági koncepciójának
véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
6.) Egyebek
Határozatról értesül:
1.) Dr. Sümegi Sándor bizottság elnöke
2.) Petró Ferenc polgármester
3.) Dr. Keresztury Mónika jegyző

I. napirendi pont
A Gondozási Központ munkájáról szóló beszámoló véleményezése
Előadó: Kása Gabriella intézményvezető
(Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 2. számú melléklete tartalmazza)
Kószó Tamás bizottsági tag felkéri Kása Gabriella intézményvezetőt, hogy egészítse ki
írásbeli előterjesztését.
Kása Gabriella intézményvezető: Minden évben egyszer a Gondozási Központ beszámol
a Képviselő-testületnek a jogszabályi előírásoknak megfelelően. Ez a beszámoló ennek a
kötelezettségünknek tesz eleget. Jogszabályi változások következtek be, de ez inkább a
2007.-es évet érinti. A beszámolóból a 175. oldalról hiányzik a várakozók száma, 2006.
december 321-én 32 fő volt a várakozó, ebből 27 nő és 5 férfi. A beszámolóban egy
számadatunk nem jól szerepel, ez pedig a 174. oldalon az év folyamán ellátásba vettek
száma nem 75 fő, hanem 7 fő. Ennyivel szerettem volna kiegészíteni az írásbeli
előterjesztésemet, amennyiben kérdésük van szívesen válaszolok.
Kérdés, hozzászólás:
Kiss Sándor bizottsági tag: Az írásbeli előterjesztés sokrétű és szerteágazó munkát foglal
össze nagyon jól. Szeretném megkérdezni, hogy mi a tapasztalat a csoportokban végzett
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családsegítő tevékenységről, van-e ennek hatása? Mit lehet tenni azzal, aki 16 éves és hat
osztálya van? Nem szabadna megengedni, hogy ezek a gyerekek elkallódjanak, de hat
osztállyal nem fognak tudni elhelyezkedni. Másik kérdésem az, hogy olvastam az
anyagban a pályázatírást, ki készíti az intézményben a pályázatokat? Korábban volt nálunk
nyári gyermekétkeztetés, most mi a helyzet ezzel kapcsolatosan?
Kása Gabriella intézményvezető: A rendszeres szociális segélyezettekkel való foglalkozás
hatékonyságát nagyon nehéz mérni. Nem régóta végezzük ezt a tevékenységet, és összetett
feladattal állunk szemben. Hosszú távon várható csak hatékony eredmény. A jelenlegi
segélyezési rendszer véleményem szerint nem ösztönző jellegű, és hosszú ideje ez így
tapasztaltható. Dilemma szakmán belül is, hogy milyen lehetőségek adottak a
segélyezettek számára. Sok problémánk van ezzel a körrel, a megjelenés, aktivitás terén
hiányosságok vannak. A kollegák, különösen a felsőfokú végzettségűek írják a
pályázatokat intézményünkben, munkaidejükön túl, önszorgalomból, feláldozva ezzel
szabadidejüket. Egyre bonyolultabb pályázati adatlapok és elképzelések vannak, több
internetes pályázat is van. Ehhez a feladathoz jó lenne plusz személyzeti apparátus is. A
tavalyi évben a Gyermekjóléti Szolgálat végezte a gyermekétkeztetést, erre volt egy
keretösszeg, melyből leginkább tartós élelmiszert vásároltunk. Igyekeztünk változatosan
összeállítani az élelmet. Tavaly 80 fő körüli létszám volt, aki ebben részesült. Vegyes
érzelmeink voltak, mert volt olyan, hogy a többszörösen rászorult szülő nem örült a
csomagnak, utánuk kellett vinni a csomagot, voltak olyanok is, akik kritizálták is a csomag
tartalmát, a lecsót vagy a babgulyást. Kettősség érzése volt bennünk, tudtuk, hogy szükség
van rá, de nagyon sok időráfordítást is jelentett ez a Szolgálatnak. Nyilvántartást kellett
vezetni, össze kellett állítani a csomagot. Az egy fő, akinek egyéb gyermekjóléti feladatai
is voltak, óriási időt és energiát fordított erre. Úgy gondolom ebből a feladatból nagyobb
részt vehetett volna ki az Általános Iskola.
Kószó Tamás bizottsági tag: Nagyon sok munka van ebben a beszámolóban, szépen
összeszedett és elkészített anyag.
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
Kószó Tamás bizottsági tag a Gondozási Központ munkájáról szóló beszámoló
véleményezését szavazásra bocsátja:
A Szociális, Ifjúsági és Sport Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta
az előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:
35/2007. (VI.25.) SZISB határozat
Tárgy: A Gondozási Központ munkájáról szóló beszámoló véleményezése
Határozat
Ásotthalom Község Képviselő-testület Szociális, Ifjúsági és Sport Bizottsága megtárgyalta
a tárgyi előterjesztést és az alábbiak szerint dönt:
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1.) A Bizottság egyetért az írásbeli előterjesztésben foglaltakkal, 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. június 25.
Felelős: Dr. Sümegi Sándor bizottság elnöke
Határozatról értesül:
1.) Dr. Sümegi Sándor bizottság elnöke
2.) Petró Ferenc polgármester
3.) Dr. Keresztury Mónika jegyző

II. napirendi pont
A Gondozási Központ szakmai programjának véleményezése
Előadó: Kása Gabriella intézményvezető
(Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 3. számú melléklete tartalmazza)
Kószó Tamás bizottsági tag felkéri Kása Gabriella intézményvezetőt, hogy egészítse ki az
írásbeli előterjesztést.
Kása Gabriella intézményvezető: A Támogató szolgálat és Közösségi pszichiátriai
szolgálathoz Ruzsa község is csatlakozott, ezért működési engedély módosítás iránti
kérelmet adtunk be, melynek során a szakmai programra vonatkozóan hiánypótlást
kaptunk. Már harmadszorra dolgozzuk át a szakmai programot, a szakértői véleményen
szerepelő hiányosságokat javítottuk, pótoltuk. Külön véleményezték a Támogató szolgálat
és a Közösségi pszichiátria ellátásra vonatkozó programot. Bízom benne, hogy elegendő
lesz a javítás, és el fogják fogadni a szakmai programot. Az anyaghoz a mellékletek is
hozzátartoznak, melyek a megállapodások. A szakértői vélemény kapcsán valamennyi
megállapodást átnéztük és módosítottuk, ahol szükséges volt. Szeretném elmondani, hogy
Ruzsa csatlakozásával nem fogunk több pénzt kapni, ugyanarra az összegre több település
jut.
Kérdés, hozzászólás:
Kiss Sándor bizottsági tag: Óriási az anyag, nem lehetne ezt csak a módosított részekkel
kiegészíteni? Sokszor az iskolában nincs pénzünk másolásra, nincs más megoldás erre,
nem lehetne, hogy számítógépen kapnánk meg az anyagot?
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Kása Gabriella intézményvezető: Nagyon sok helyen változtattuk meg a szakmai
programot, egész oldalas kiegészítések is vannak, nem tudtuk volna másként a Képviselőtestülettel és a Bizottsággal megismertetni.
Petró Ferenc polgármester: A Csongrád Megyei Közgyűlés nyilatkoztatta a tagokat, és a
40-ből csak 3 kéri írásos formában az anyagot. Meg lehetne oldani a mai világban másként
is, de biztos lennének olyan képviselők, akiknek nincs megfelelő technikai tudása ahhoz,
hogy számítógépen nézze meg az anyagot. Milliós összegek mennek ki fénymásolásra,
felül fogjuk ezt vizsgálni és megnézzük a lehetőségeket. Szerintem, ha még most kapna
minden képviselő egy számítógépet, a ciklus végére megtérülne ennek a költsége.
Ráadásul heteket dolgozunk mire 40 példányban előállítjuk az anyagokat.
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
Kószó Tamás bizottsági tag a Gondozási Központ szakmai programjának véleményezését
szavazásra bocsátja:
A Szociális, Ifjúsági és Sport Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta
az előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:
36/2007. (VI.25.) SZISB határozat
Tárgy: A Gondozási Központ szakmai programjának véleményezése

Határozat
Ásotthalom Község Képviselő-testület Szociális, Ifjúsági és Sport Bizottsága megtárgyalta
a tárgyi előterjesztést és az alábbiak szerint dönt:
1.) A Bizottság egyetért az írásbeli előterjesztésben foglaltakkal, 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. június 25.
Felelős: Dr. Sümegi Sándor bizottság elnöke
Határozatról értesül:
1.) Dr. Sümegi Sándor bizottság elnöke
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2.) Petró Ferenc polgármester
3.) Dr. Keresztury Mónika jegyző
III. napirendi pont
A pénzbeli és természetben nyújtott, valamint a személyes gondoskodást nyújtó
szociális ellátásokról szóló 4/1996. (III. 14.) sz. rendelet módosításának véleményezése
Előadó: Dr. Keresztury Mónika
(Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 4. számú melléklete tartalmazza)
Kószó Tamás bizottsági tag: Az írásbeli előterjesztés előttünk van, az abban foglaltakat
nem kívánom kiegészíteni.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Kószó Tamás bizottsági tag a pénzbeli és természetben nyújtott, valamint a személyes
gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 4/1996.(III.14.) sz. rendelet
módosításának véleményezését szavazásra bocsátja:
A Szociális, Ifjúsági és Sport Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta
az előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:
37/2007. (VI.25.) SZISB határozat
Tárgy: A pénzbeli és természetben nyújtott, valamint a személyes gondoskodást nyújtó
szociális ellátásokról szóló 4/1996.(III.14.) sz. rendelet módosításának
véleményezése
Határozat
Ásotthalom Község Képviselő-testület Szociális, Ifjúsági és Sport Bizottsága megtárgyalta
a tárgyi előterjesztést és az alábbiak szerint dönt:
1.) A Bizottság egyetért az írásbeli előterjesztésben foglaltakkal, 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. június 25.
Felelős: Dr. Sümegi Sándor bizottság elnöke
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Határozatról értesül:
1.) Dr. Sümegi Sándor bizottság elnöke
2.) Petró Ferenc polgármester
3.) Dr. Keresztury Mónika jegyző
IV. napirendi pont
A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Családsegítő és Gyermekjóléti
Központtal a nem foglalkoztatott személyek ellátásával és együttműködésével
kapcsolatos feladatok végrehajtása tárgyában kötött Együttműködési Megállapodás
elfogadásának véleményezése
Előadó: Dr. Keresztury Mónika jegyző
(Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 5. számú melléklete tartalmazza)
Kószó Tamás bizottsági tag felkéri Kószó Anitát a Homokháti Kistérség Többcélú
Társulása Családsegítő és Gyermekjóléti Központ vezetőjét, hogy ismertesse a
megállapodást a Bizottsággal.
Kószó Anita a Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Családsegítő és Gyermekjóléti
Központ vezetője: Az Együttműködési Megállapodás a rendszeres szociális
segélyezettekkel való együttműködésre vonatkozik. A családsegítő kötelező feladata ez,
amit most mi látunk el.
Kérdés, hozzászólás:
Erdődi Károlyné bizottsági tag: Korábban a Gyermekjóléti Szolgálatnál a feladatokat
Somogyiné Farsang Szilvia látta el, most van-e helyette már valaki?
Kószó Anita a Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Családsegítő és Gyermekjóléti
Központ vezetője: Somogyiné táppénz ideje alatti helyettesítésére már született
megállapodás, és 2007. július 01. napjától egy szociális munkás végzettségű személyt
fogunk felvenni.

Több kérdés, hozzászólás nem volt.
Kószó Tamás bizottsági tag a Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Családsegítő és
Gyermekjóléti Központtal a nem foglalkoztatott személyek ellátásával és
együttműködésével kapcsolatos feladatok végrehajtása tárgyában kötött Együttműködési
Megállapodás elfogadásának véleményezését szavazásra bocsátja:
A Szociális, Ifjúsági és Sport Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta
az előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:
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38/2007. (VI.25.) SZISB határozat
Tárgy:

A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Családsegítő és Gyermekjóléti
Központtal a nem foglalkoztatott személyek ellátásával és együttműködésével
kapcsolatos feladatok végrehajtása tárgyában kötött Együttműködési
Megállapodás elfogadásának véleményezése
Határozat

Ásotthalom Község Képviselő-testület Szociális, Ifjúsági és Sport Bizottsága megtárgyalta
a tárgyi előterjesztést és az alábbiak szerint dönt:
1.) A Bizottság egyetért az írásbeli előterjesztésben foglaltakkal, 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. június 25.
Felelős: Dr. Sümegi Sándor bizottság elnöke
Határozatról értesül:
1.) Dr. Sümegi Sándor bizottság elnöke
2.) Petró Ferenc polgármester
3.) Dr. Keresztury Mónika jegyző
V. napirendi pont
Az ifjúságsegítő munkatárs ásotthalmi és homokháti települések ifjúsági helyzetéről
szóló koncepciójának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 6. számú melléklete tartalmazza)
Kószó Tamás bizottsági tag: Nagyon szépen elkészített anyag van előttünk, fel is kérném
Sáricz Ilona ifjúságsegítőt, hogy egészítse ki írásbeli előterjesztését.
Sáricz Ilona ifjúságsegítő: Írásbeli beszámolómat nem kívánom kiegészíteni, de
amennyiben kérdésük van a beszámolóval kapcsolatosan szívesen válaszolok. Az ifjúsági
koncepcióval kapcsolatosan szeretném megköszönni mindenkinek a segítséget.
Megpróbáltunk egy átfogó anyagot összeállítani, több helyről kértünk javaslatot és
közvélemény-kutatást is végeztünk ezzel kapcsolatosan. A koncepció prioritásaiban
megpróbáltuk megfogalmazni, hogy miért fontos a koncepció elkészítése, megpróbáltuk
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községünk helyzetét bemutatni. Javaslatokat is megfogalmaztunk. Fontos volt számunkra,
hogy a fiatalokat széles körben bevonjuk. Tudatában vagyunk településünk anyagi
helyzetének, de próbáltunk irányelveket megfogalmazni ezzel kapcsolatosan. A koncepció
elkészítését nagyon sokan segítették, külön megköszönöm a segítséget Polgármester Úrnak
és a jelenlévőknek is.
Kérdés, hozzászólás:
Kiss Sándor bizottsági tag: Kiváló anyag született, én jó magam is részt vettem az
előkészítésében, remélem, hogy ennek a koncepciónak a későbbiekben nagy hasznát
fogjuk venni. Nagy problémát jelent, hogy nem tudjuk itt tartani az ifjúságot, de szeretném
jelezni, hogy még nagyobb aktivitással lehetne részt venni a helyi politikában, közéletben.
Alig van fiatal a testületi, bizottsági tagok között, lehet, hogy az első választáson még nem
kerülne be, de a másodikon már igen. Meg kell ismertetnie a fiataloknak a lakossággal
magukat. Nagyon szeretném, hogy ha munkalehetőség van, akkor elsősorban helybelit
vegyünk fel, a helyi ifjúságot részesítsük előnyben, mert az olyan ember, aki csak kijön ide
dolgozni, nem tudja úgy átérezni a helyi problémákat.
Petró Ferenc polgármester: Szeretném megköszönni én is a munkátokat, hiszen több
hónapon keresztül készítettétek. Nagyon jónak tartom a koncepciót. Ez a koncepció a
következő időszakban az Önkormányzatnak is sok munkát fog adni. Azt kell mondanom,
hogy vagytok, de mégis kevesen vagytok. Azt látom, hogy egyszerre fog lecsapódni a
fiatalok hiánya, mert egy korosztály vesz részt aktívan a közéletben. Nem tudom lesznek-e
új szereplők a közelgő választáson. Két-három húzóerő van, aki szívvel lélekkel
munkálkodik, meg kellene találni az új szereplőket is. Át tudjuk adni a fiataloknak a staféta
botot, rajtatok múlik a jövő. Az Önkormányzatnak pedig támogatnia kell a koncepcióban
megfogalmazott szempontokat. Nyilván az lenne a legjobb megoldás, ha helyiekkel lehetne
betölteni az álláshelyeket, de a Hivatalban sem tudtuk elérni, hogy a dolgozók olyan
felsőfokú végzettséget szerezzenek, ami munkakörükhöz szakirányú lenne. Nem tudom
például, hogy van-e Ásotthalmon olyan tanuló, aki szociális munkás végzettséget fog majd
szerezni.
Fackelmann István alpolgármetser: Össze kell fognotok, hogy az otthonülő, és kevésbé
aktív fiatalokat is bevonjátok a közéletbe.
Papp Renáta Ásotthalmi Ifjúsági Egyesület elnöke: Szeretném én is megköszönni a
Képviselő-testületnek, a bizottságnak és minden résztvevőnek az aktív közreműködést és
támogatást.
Petró Ferenc polgármester: Talán az országban 120 helyen készítettek ilyen koncepciót,
ezért is külön megköszönöm ezt a szép munkát. A koncepciót fel fogjuk tenni a honlapra
is.
Kószó Tamás bizottsági tag: Sok sikert kívánok a további munkához, hogy végig is
tudjátok vinni a koncepcióban megfogalmazottakat.
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
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Kószó Tamás bizottsági tag az ifjúságsegítő munkatárs ásotthalmi és homokháti
települések ifjúsági helyzetéről szóló beszámolójának és az Önkormányzat ifjúsági
koncepciójának véleményezését szavazásra bocsátja:
A Szociális, Ifjúsági és Sport Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta
az előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:
39/2007. (VI.25.) SZISB határozat
Tárgy: Az ifjúságsegítő munkatárs ásotthalmi és homokháti települések ifjúsági
helyzetéről szóló beszámolójának és az Önkormányzat ifjúsági koncepciójának
véleményezése
Határozat
Ásotthalom Község Képviselő-testület Szociális, Ifjúsági és Sport Bizottsága megtárgyalta
a tárgyi előterjesztést és az alábbiak szerint dönt:
1.) A Bizottság egyetért az írásbeli előterjesztésben foglaltakkal, 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. június 25.
Felelős: Dr. Sümegi Sándor bizottság elnöke
Határozatról értesül:
1.) Dr. Sümegi Sándor bizottság elnöke
2.) Petró Ferenc polgármester
3.) Dr. Keresztury Mónika jegyző
VI. napirendi pont
Egyebek
Rózsa József bizottsági tag: Én személy szerint felvállalnám, hogy számítógépen kapjuk
meg a testületi ülés anyagait.
Kiss Sándor bizottsági tag: Zákányszéken például lemondtak a képviselők a
tiszteltdíjukról, és abból az összegből vásárolták meg a laptopot.
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Petró Ferenc polgármester: Megnézzük, hogy milyen lehetőségek vannak és a szerdai
képviselő-testületi ülésen erről még beszélünk.
Egyéb kérdés, bejelentés nem volt.
Kószó Tamás bizottsági tag megállapítja, hogy egyéb kérdés, bejelentés, hozzászólás nem
hangzott el és a Szociális, Ifjúsági és Sport Bizottság ülését 1635 órakor berekeszti.
Kmf.
Kószó Tamás sk.
Szociális, Ifjúsági és Sport Bizottság
tagja

Dr. Karsai Éva sk.
jegyzőkönyv-vezető

